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ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report)  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจ าปีการศึกษา 2558  แยกตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จ านวน 8 มาตรฐาน  คือ  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งหมด  จ านวน 45 ตัว
บ่งชี้ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวของวิทยาลัยฯ  จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดนครนายก 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษา ใน
หลากหลายหลักสูตร และตอบสนองหลากหลายระดับการศึกษา เช่น หลักสูตรเสริมแกนมัธยม การฝึกอาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น การสอน 108 อาชีพ การบริการโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน  Fix it Center  
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือตอบสนองชุมชน   

จากการด าเนินการดังภารกิจดังกล่าววิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการในแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดเป็น
ภารกิจประจ าของวิทยาลัยฯ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลท าการวิจัยวัดผล น ามาปรับปรุ งการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ ตามระบบคุณภาพ PDCA ท าให้เห็นภาพเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังว่า “สถานศึกษา 
พัฒนาชุมชน” ตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ “ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
ได้มีการปรับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้มีการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันมากท่ีสุด ที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่สามารถ
ด าเนินการเรียนการสอนในระดับเทคโนโลยีได้ในอนาคต โดยปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์คือ  “วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุด
ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ ระดับฝีมือ และระดับเทคโนโลยี” ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 255๗ เช่นเดียวกันได้มี
การปรับพันธกิจ ดังนี้คือ  

1. บริหารหน่วยงานภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
4. ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัยและทันต่อ

เทคโนโลยี 
5. ผสานเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือบริหารจัดการกับชุมชน โรงเรียนประชาคมอาชีวศึกษาและ

องค์กรต่าง ๆ  
ปีการศึกษา 2558 นั้น วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการด าเนินงานด้านคุณภาพ การบริหาร

จัดการด้านต่าง ๆ ภายใต้ทรัพยากรด้านงบประมาณ จ านวน ๓5,303,762.01 บาท จ านวนครูและบุคลากร  
รวม 74 คน นักเรียน นักศึกษา 8  สาขาวิชาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 สาขาวิชาในระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และแกนมัธยม (ระยะสั้น) จ านวน 934 คน   

จากการพัฒนากายภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและจากการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายดังกล่าว
ส่งผลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศ
น่าเรียน สะอาด การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารจอดรถ ทางเดิน การรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของผู้เรียนและบุคลากรได้รับค านิยมจากผู้ที่มาใช้บริการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานหลาย ๆ ครั้ง 

การด าเนินการด้านสังคม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการด าเนินงานร่วมกับ ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ ของจังหวัดนครนายกดังนี้ คือ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศการสงกรานต์ 
ร่วมกับ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก ส านักงานจังหวัดนครนายก องค์การบริหารต าบลพรหมณี และ 
สถานีต ารวจภูธรนครนายก โครงการ Fix it Center การให้บริการวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการเครื่องเสียง 
ให้กับส านักงานจังหวัดนครนายก ในงานพระราชพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ของจังหวัดและกิจกรรมอ่ืนตามโอกาส 
การด าเนินงานด้านสังคมร่วมกับประชาคมอาชีวศึกษา ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ดังนี้คือ  
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การด าเนินงานการดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครนายก การด าเนินการจัดแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ 
และการสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ร่วมกับ อศจ. (อาชีวศึกษาจังหวัด)  
 การด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ ก ำหนด
คุณภำพแต่ละมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมกับสภำพสถำนศึกษำ ร่วมก ำหนดปฏิบัติงำนเพ่ือมุ่งสู่คุณภำพตำม
เป้ำหมำยที่เหมำะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ และก ำกับติดตำมให้มีกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดขึ้น ในกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำจัดท ำ
รำยงำนและกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Self-Access  Report : SAR( น ำผล
กำรประเมินคุณภำพในสถำนศึกษำมำปรับปรุงพัฒนำ คุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ได้เห็นผลจาก
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน รายงานการพัฒนาบุคลากร และรายงานการประเมินตนเองของแต่ละสาขาวิชา
ประจ าป ี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจ าปี
การศึกษา 2558 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
1 

 
1.1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก 

1 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ่
คุณภาพของผู้เรียน 

ดีมาก 

1 1.3 ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดีมาก 
1 1.4 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึน้ไป 
พอใช้ 

1 1.5 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึน้ไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

พอใช้ 

1 1.6 ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

พอใช้ 

1 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรเทียบกับแรกเข้า ดีมาก 
1 

 
1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 

อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
ดีมาก 

1 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือ 
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มตีอ่คุณภาพของผูส้ าเรจ็ 
การศึกษา 

ดีมาก 

2 2.1 ระดับคณุภาพในการใช้และพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ 
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก 

2 2.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา ดีมาก 
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2 2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดมีาก 
2 2.4 ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการ 

สอนรายวิชา 
ดีมาก 

2 2.5 ระดับคณุภาพในการฝึกงาน ดีมาก 
3 3.1 ระดับคณุภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 
ดีมาก 

3 3.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดีมาก 
3 3.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์ ดีมาก 
3 3.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา ดีมาก 
3 3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ของสถานศึกษา 
ดีมาก 

3 3.6 ระดับคณุภาพในการบริหารความเสี่ยง ดีมาก 
3 3.7 ระดับคณุภาพในการดูและผู้เรยีน ดีมาก 
3 3.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อมและภูมิ 

ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก 

3 3.9 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ และห้อง
คอมพิวเตอร ์

ดีมาก 

3 3.10 ระดับคณุภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีมาก 
3 3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ด ี
3 3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรอืต่างประเทศ 
ดีมาก 

4 4.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด ี
5 5.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรคห์รืองานวิจัย ของผู้เรียน 
ดีมาก 

5 5.2 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจัยของคร ู

ดีมาก 

6 6.1 ระดับคณุภาพในการปลูกจติส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ดีมาก 

6 6.2 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ดีมาก 
6 6.3 ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ ดีมาก 
6 6.4 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีมาก 
7 7.1 ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
7 7.2 ระดับคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2555 
ด ี
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มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

8 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพ  ระยะสั้น   

ดีมาก 

8 8.2 ระดับคณุภาพในการใช้และพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 
สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

ดีมาก 

8 8.3 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา ดีมาก 
8 8.4 ระดับคณุภาพในการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดีมาก 
8 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น     
ด ี

8 8.6 ร้อยละของครผููส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดร้ับการพัฒนา ต้องปรับปรุง 
8 8.7 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ดีมาก 
8 8.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมผีลคะแนน

การฝึกอบรม 2.00 ข้ึนไป 
ดีมาก 

8 8.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ดีมาก 
8 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้    

ความสามารถ ไปใช้ประโยชน ์
ดีมาก 

 
จากการพัฒนา และผลจากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินตนเองและรวบรวมสรุปผล
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยฯ ควรปลูกฝังผู้เรียนให้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
เป็นหลักของพอประมาณ สมเหตุสมผล เพ่ือให้สามารถเข็มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การรวม
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนเป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ 

๒. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการน าประโยชน์
ไปใช้กับชุมชน เช่น สถานประกอบการที่ผู้เรียนเข้าไปฝึกงาน และท างาน ควรให้ผู้เรียนได้ค้นปัญหาอุปสรรค
จากเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ในสถานประกอบการเพ่ือช่วยแก้ปัญหา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๓. วิทยาลัยควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร  คณะกรรมการวิทยาลัย  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาคมในองค์กรด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๕. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ให้ครบทุกสาขาเพ่ือเตรียมรองรับความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

๖. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูได้มีการท าผลงานที่หลากหลายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ใน
หลายระดับและงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาในการเลือกผลงานที่สามารถ
น าไปเสนอในที่ประชุมวิชาการได้ต่อไป 

๗. วิทยาลัยฯ ควรน าผลการสรุปประเมินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป เพ่ือพัฒนาการสอน
ให้มีคุณภาพมากข้ึนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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ตอนที่ 1 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1.1.1  ประวัติของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สถาปนาขึ้นจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนครนายก ซึ่งเป็นวิทยาลัย ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร  เลขที่ ๘๘/๒ หมู่ ๘ 
ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ ๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา  

หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๗-๓๒๖๔๗๐ 
หมายเลขโทรสาร   ๐๓๗-๓๑๕๒๗๗ 
เว็บไซต์วิทยาลัย     http://www.nice-c.ac.th  

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ เดิมเรียก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
นครนายก ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสม หะมณี จ านวน ๑๒ ไร่ ๒ งานจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โดย บริษัท พ.ธนากิจ จ ากัดจังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๒๕ 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๕ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕,๘๙๕,๔๐ บาท และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที.วี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๗ ตาม
สัญญา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๖ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๗,๘๐๐ บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครนายก ทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๓,๒๐๐ บาท ได้ท าพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘
โดย พณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี  

เปิดท าการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๒8  โดยรับนักเรียน จาก 
-  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม -  โรงเรียนเมืองนครนายก      
-  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ -  โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  
-  โรงเรียนองครักษ์ -  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี     
-  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" -  โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดทองย้อย)  
-  โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี)  -  โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดเกาะหวาย)  
-  โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดหนองหัวลิง)  

เข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช ๒๕๒๔ แผนสามัญและแผนอาชีพนักเรียนแผนสามัญจะเรียนแต่รายวิชาพ้ืนฐานอาชีพ ใช้เวลาเรียน 
๔ คาบเรียนต่อสัปดาห์ แผนอาชีพเป็นแผนที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพและโรงเรียนต้นสังกัดร่วมกันจัดแผนการเรียนให้เรียน 
๖ ภาคเรียนติดต่อกัน โดยแบ่งการเปิดการสอนออกเป็นดังนี้ 
ปีการศึกษา 2527 ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครนายก สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

o เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 2 (วช.2) 
o เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2524 (225 ชั่วโมง) 
o เปิดสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
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ปีการศึกษา 2532  
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ [ปชม.] 

 สาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็น 
 สาขาวิชาช่างยนต์ 

ปีการศึกษา 2533  
o เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2533 (หลากหลาย) 

ปีการศึกษา 2534  
o 7 มิถุนายน 2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สังกัดกองการศึกษาอาชีพ 
o ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 2 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา จากนายสม หะมณี 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ปีการศึกษา 2535 
o เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2536 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มในสาขาวิชาบัญชี 

ปีการศึกษา 2538 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มใน สาขาวิชาช่างยนต์ ระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 2539 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2540 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มใน สาขาวิชาช่างยนต์ 

ปีการศึกษา 2541 
o เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มใน สาขาวิชาคหกรรม 

ปีการศึกษา 2542 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาขาวิชาบัญชี 

o วิทยาลัยฯ ได้เช่าที่ดินจ านวน 13 ไร่ จากวัดสันตยาราม เพ่ือท าโครงการด้านการเกษตร 
ปีการศึกษา 2543 

o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา 
 สาขาวิชาช่างยนต์ 
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2544 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ปีการศึกษา 2545 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 2547 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มใน สาขาวิชาการโรงแรม 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2549 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 

ปีการศึกษา 25๕๖ 
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและ

อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 25๕7 

o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพ่ิมในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2558  
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา
สัตวศาตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ 

 

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดสอนในระดับต่าง ๆ 
1. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพ (ระยะสั้น) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้ 

1. สาขาวิชาเกษตรกรรม 
2. สาขาวิชาพาณิชยกรรม 
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขางานยานยนต์(ระบบปกติ) 
- สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 

2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
- สาขางานเครื่องมือกล 

3. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานโครงสร้าง 

4. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

6. สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 
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7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้ 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
2. สาขาวิชาไฟฟ้า 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
4. สาขาวิชาการบัญชี 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

-     สาขางานการผลิตสัตว์ 
1.1.2  งบประมาณ  

รายการ จ านวนเงิน  )บาท(  
1. งบบุคลากร 22,537,352.01 
2. งบด าเนินงาน  

2.1  งบด าเนิลนงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี)  3,521,300.00  
2.2  ค่าสาธารณูปโภค  700,000.00  

3. ค่าเสื่อมราคา  
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน  3,596,550.00  
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      2,602,860.00  

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ    
5.1  โครงการ Fix  it  Center  659,000.00  
5.2  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา  
616,000.00  

5.3  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 105,000.00  
5.4  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการ

จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
276,000.00  

5.5  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 115,000.00  
5.6  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ

พัฒนาอาชีพประชาชน 
227,500.00  

5.7  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 40,000.00  
5.8  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  117,600.00  
5.9  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา   189,600.00  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 35,303,762.01 
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๑.๒  สภาพปัจจุบันของ 
สาขาวิชา 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 255๖  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
ถึงตารางที่ 1.5 
 
ตารางที่ 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาค ี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 109 59 - - 109 59 168 
ปวช. 2 91 60 - - 91 60 151 
ปวช. 3 99 84 - - 99 84 153 
รวมระดับ ปวช. 299 203   299 203 472 
ปวส. 1 47 38 - - 47 38 85 
ปวส. 2 57 25 - - 57 25 82 
รวมระดับ ปวส. 104 63 - - 104 63 167 
รวมทั้งหมด 403 266 - - 403 266 639 

 
ตารางที่ 1.3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา เพศ  
 

รุ่นที่/ป ี หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา 
จ านวนรายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2/2558 ระยะสั้น เกษตรศาสตร์ วิชาการจัดสวนถาด 3 10 13 
วิชาการจัดสวนถาด 15 0 15 
วิชาการจัดสวนถาด 11 7 18 
วิชาการจัดสวนถาด 9 6 15 
วิชาการจัดสวนถาด 8 3 11 
วิชาการจัดสวนถาด 11 0 11 

2/2558 ระยะสั้น คหกรรมศาสตร์ วิชางานศิลปประดิษฐ์ 13 0 13 
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า 0 13 13 
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า 4 11 15 
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า 12 3 15 
วิชางานประดิษฐ์ของช าร่วย 8 8 16 
วิชาการประกอบอาหารไทย 8 8 16 
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า 11 0 11 
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รุ่นที/่ปี หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา 
จ านวนรายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2/2558 ระยะสั้น อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 12 2 14 
วิชาตารางและการประยุกต์ขั้นต้น
(Excel) 

6 6 12 

วิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 5 9 14 
 

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Word) 

8 2 10 

วิชาตารางและการประยุกต์ขั้นต้น
(Excel) 

13 0 13 

2/2558 ระยะสั้น เครื่องกล วิชาการบ ารุงรักษารถยนต์ 12 0 12 
วิชาการบ ารุงรักษารถยนต์ 9 6 12 

2/2558 ระยะสั้น บัญชี วิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 10 5 15 
วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย 7 4 11 
วิชางานบัญชีกิจการบริการ 4 4 8 

รวม 199 107 306 
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ตารางที่ 1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร
พิเ

ศษ
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - 5 - - 5 - - - - 5 - 
แผนกวิชาเครื่องกล 5 1 1 3 5 - - 1 5 - 1 - - - 
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 5 4 - 1 5 - - - 5 - - 3 1 - 
แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 2 2 - - 2 - - - 2 - - 2 - - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 4 ๒ 1 ๑ 4 - - - 4 - - 2 - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 6 4 - 2 1 5 - 1 5 - - 2 - - 
แผนกวิชาการบัญชี 6 4 - ๒ - 6 - 1 5 - 2 2 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 - 1 - 3 - 1 2 - 1 1 - - 
แผนกวิชาคหกรรม 5 4 1 - 1 4 - 3 2 - - 3 1 - 
แผนกเกษตรศาสตร์ 2 2 - - 2 - - - 2 - - 1 1 - 
แผนกสามัญสัมพันธ์ 7 3 1 3 3 4 - 3 4 - 1 - 2 - 

 รวมทั้งหมด 50 33 4 15 28 23 - 15 37 0 5 16 10 - 
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ตารางที่ 1.5  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
ก.

พ.
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

 ต
่ า

กว
่า 

ม.
ปล

าย
/ ป

วช
. 

ปว
ส./

 
อน

ุปร
ิญญ

า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว

่า ป
.ต

รี 

1. งานบริหารทั่วไป 2 1 - 1 - ๑ - - ๑ - - 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
3. งานการเงนิ ๒ 1 - 1 - ๒ - - 1 1 - 
4. งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
5. งานพัสดุ 2 - 1 1 -   2 - - 1 1 - 
6. งานอาคารสถานที ่ 4 - 4 - 2 2 3 1 - - - 
7. งานทะเบียน 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 
8. งานประชาสัมพันธ์ - - - - - - - - - - - 
9. งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
10.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - - - - - - - - - - - 
11.  งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - - 
12.  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
13.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - - - - - - - - - - 
14.  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ - - - - - - - - - - - 
15.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
16.  งานนครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - 
17.  งานปกครอง - - - - - - - - - - - 
18.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน - - - - - - - - - - - 
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งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

 ต
่ าก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
 / 

ปว
ช. 

ปว
ส./

 อ
นุป

รญิ
ญา

 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว่

า ป
.ต

ร ี

19.  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
20.  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน - - - - - - - - - - - 
21.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
22.  งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
23.  งานวิทยบริการและห้องสมุด - - - - - - - - - - - 
24.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
25.  งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 24 2 6 12 2 17 3 1 13 2 - 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง          
จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์   พิมพ์โต่ง 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

นำงภัคจิรำ  จิตรมิตร 

หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์

ว่ำที่ร้อยตรีอ ำนำจ  อิ่มสุข 

หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องกล 

นำยอิทธิศักดิ์  บุญชูวงศ์ 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ 

ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร  ออ๊กเวชะ 

หัวหน้ำแผนกวิชำอิเล็กทรอนกิส ์

นำยมนตรี   เทียนเล็ก 

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

นำงณัฐกำนต์  เหรียญทอง 
หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

นำยเพชรดี   แสงทอง 
หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

ว่ำที่ร้อยตรีอ ำนำจ  อิ่มสุข 

หัวหน้ำงำนอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี 

นำยมนตรี  เทียนเล็ก 

หัวหน้ำแผนกวิชำเกษตรศำสตร์ 

นำยธีรพล  ปอ้มสำ 

หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องมือกล 

และซ่อมบ ำรุง 

นำยอ ำนำจ   พรมขันธ ์

หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟำ้ก ำลัง 

นำงสำวบัณฑิตำ  รอดตุ้ม 

หัวหน้ำแผนกวิชำบัญช ี

นำงสุพรรณี  คู่เจริญถำวร 

หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 

นำงภัคจิรำ  จิตรมิตร 

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลกัสูตร 
กำรเรียน 

กำรสอน 
นำงสำววำรินทร์   ทองเตี้ย 

หัวหน้ำงำนสือ่กำรเรียนกำรสอน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
นายสุเทพ  สุวรรณกลาง 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

นำยสำวพรเพ็ญ  พุทธิมำ 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ ์

นายส าเริงชู    ชูสุข 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยเศวตผดุงกิจจำนนท ์

หัวหน้ำงำนพัสด ุ

นำงสำวบัณฑิตำ  รอดตุ้ม 

หัวหน้ำงำนกำรบัญช ี

ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร  ออ๊กเวชะ 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

นำงสำวนงนุช   ชะโนภำส 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

นำงพัชรินทร์  วิลยัโรจน ์

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ว่ำที่ร้อยตรีอ ำนำจ  อิ่มสุข 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

นำยพเดช  เกตุช้ำง 
หัวหน้ำงำนทะเบียน 

นำงสำวเกษรินทร์  จันดำวงษ์ 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ 

และประกอบธุรกจิ 

นำยณรงค์ไพรด ำ 

หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ 

นำงสำวดวงใจ   สุขข ี

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

นำยอำคม   นำคน้อย 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมอื 

นำงอินทุกำนต์  พิงชัยภูม ิ

หัวหน้ำงำนวิจยั พัฒนำ นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นำงจงจิต  บูรณศรี 
หัวหน้ำประกันคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นายเกษมสนัต์บูรณศรี 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำยสันติชัย  เชียงสำย 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 
และกำรบริกำรชุมชน 

นำงภำวิณี  ศรีวิไล 

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 

และจัดหำงำน 

นำยวิรัตน์   ศรีวิไล 

หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

นำงณัฐกำนต์  เหรียญทอง 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษำ 

นำยอัมฤทธิ์  ใจด ี

หัวหน้ำงำนปกครอง 

นำงสุกัญญำ  มุงเมือง 
หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนกัเรียน 

นักศึกษำ 

พันจ่าอากาศเอกชัยมงคลจ ารูญ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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1.4   เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ผลงานของสถานศึกษา  

 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน 
ล าดับที่  1 ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาด
เล็ก ในงานประชมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2558 
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้เข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี การศึกษา 
2558 ทั้งประเภทสถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการกับ
กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ผลงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  นายสุเทพ  สุวรรณกลาง  ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการประเมิน ล าดับที่ 1   

ประเภท ผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา 
2558 

-  นายสุเทพ  สุวรรณกลาง  ได้รับโล่เกียรติคุณ ในงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อ
สะอาด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2558 
-  นายส าเริง  ชูสุข ได้รับโล่เกียรติคุณ  เลขานุการกองสิทธิประโยชน์ ในงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2558 
- นางณัฐกานต์ เหรียญทองได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทรับผิดชอบโครงยุวชน
ประกันภัย ของส านักงานคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
-  นายส าเริง  ชูสุข ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นางจงจิต  บูรณศรี   ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นางสาวดวงใจ  สุขขี   ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นายธีรพล  ป้อมสา   ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นางพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นางภาวิณี  ศรีวิไล  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นายวิรัตน์  ศรีวิไล ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นายวิราษ  เหรียญทอง  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นางสุกัญญา  มุงเมือง  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
-  นายอมรเทพ  อ่อนศรี  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากส านักงานคุรุสภา  ปีการศึกษา 2558 
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ผลงานของนักเรียนนักศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับจังหวัด) 
 

ล าดับ ส่ิงประดิษฐ์ แผนกวิชา รางวัล 
1 กรอบรูปวิจิตร แผนกวิชาคหกรรม ชนะเลิศ 

2 เปลือกทุเรียนลดโลกร้อน แผนกวิชการบัญชี ชนะเลิศ 
3 เครื่องดูดและกรองควันธูป แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
4 รถตัดหญ้า Two in One แผนกวิชาเครื่องกล รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
5 ระบบน าทางส าหรับผู้พิการทางสายตาและ

ผู้สูงอายุเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

6 โต๊ะรับแขกจากคีย์บอร์ด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

7 ของช าร่วยแทนใจ แผนกวิชาบัญชี รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

8 Smart Box N-vec 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

9 เก้าอ้ีสนามจากยางรถยนต์ แผนกวิชาบัญชี รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

10 เก้าอ้ีจากล้อรถ แผนกวิชาบัญชี รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

11 โต๊ะเครื่องแป้งจากปริ้นเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชย 
12 เตาอบไร้ควัน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชมเชย 
13 โต๊ะพับแปลงร่าง แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 
14 สิ่งประดิษฐ์จากกากกาแฟ แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 
15 ทุเรียนรักษ์โลก แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 
16 เจลล้างมือว่านหางจระเข้และแตงกวา แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 
17 สคลัปกาแฟขัดผิว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชย 
18 โครงยุวชนประกันภัยประเภทนักเรียน 

(เพลง) 
แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 

19 โครงยุวชนประกันภัยประเภทนักเรียน  
(การแสดง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชย 
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ล าดับ สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา รางวัล 
18 สเปรย์สมุนไพรใบพืช แผนกวิชาบัญชี ชมเชย 
19 พัดลมประหยัดพลังงานเอนกประสงค์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชมเชย 
20 Psun แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ชมเชย 
21 กล่องใส่เอกสารจากเชือกมัดฟาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชย 

22 มะระแฟนซี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชย 

23 เครื่องขึ้นต้นหมากขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า 

แผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

ชมเชย 

24 เครื่องยนต์ความร้อนภายนอกพลังงานชีว
มวล 

แผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

ชมเชย 

 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับภาค) 
 

ล าดับ สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา รางวัล 
1 ระบบน าทางส าหรับผู้พิการทางสายตาและ

ผู้สูงอายุเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมเชยระดับ

เหรียญทองแดง 

2 กรอบรูปวิจิตร แผนกวิชาคหกรรม ชมเชย 
3 เครื่องดูดและกรองควันธูป แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชมเชย 
4 รถตัดหญ้า Two in One แผนกวิชาเครื่องกล ชมเชย 

 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับชาติ) 
 

ล าดับ สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา รางวัล 
1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
เหรียญทองแดง 

2 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกล
อุตสาหกรรม 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญทองแดง 

3 การแข่งขันมือกลคนพิการ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชมเชย 
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1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2558 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่ต้องการ 

คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านการเลื่อนชั้น เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษา มากกว่า 2.00 โดยมีการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ และการทดสอบมาตรฐาน
อาชีวะแห่งชาติ และมีงานท าหรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการบูรณาการจากผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหลักฐานฐานสมรรถนะ ปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ โดยเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา เน้นการบริหารหน่วยงานภายใน ด้วยระบบคุณภาพ PDCA  
และการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ โรงเรียน
เครือข่าย และชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด 

1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพ และวิชาการ เช่น 
การฝึกสอน 108 อาชีพ ออกหน่วย Fix it Center และ
โครงการอื่น เพ่ือสนองเอกลักษณ์ “สถานศึกษา พัฒนา
ชุมชน”  

1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นท าเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ และวิจัย ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือตอบสนอง
ชุมชน 

1.5.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
ให้เป็นผู้ที่มีจิต “อาสา” โดยกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ  

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนารูปแบบ และกระบวนการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 

ทั้งผู้เรียน บุคลากร สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดวงจรการด าเนินการ
ประคุณภาพ ที่มีทิศทางเดียวกัน ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา  

1.5.8 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ          
ระยะสั้น 

จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชพีระยะสั้นสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร 

 
 



- 15 - 

1.6  ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครูและผู้เรียน มีความปลอดภัยทั้งด้านทรัพย์สิน  เช่น ระบบ
ดูแล ยานพาหนะ โครงการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 
การดูแลอาคารสถานที่ ทรัพยากรการใช้งานด้านต่าง ๆ 

1.6.2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ลดจ านวนการเกิดเหตุ ทะเลาะวิวาทของผู้เรียน ทั้ง ใน
สถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา โดยการประสาน
ความร่วมมือกับ โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เช่น 
สถานีต ารวจ  

1.6.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด จัดการให้ความรู้ และจัดกระบวนการป้องกันปัญหาการใช้
ยาเสพติด วิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มการใช้ยาเสพติด 
แล้วน ามาจัดกระบวนการป้องกัน เพ่ือลดจ านวนผู้ที่มี
โอกาสเสียงด้านสิ่งเสพติด 

1.6.4  ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

จัดระบบครูที่ปรึกษา และติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ใน
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงเรื่องปัญหาสังคม เพ่ือป้องกันความเสียง
ด้านปัญหาสังคม 

1.6.5  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ป้องกัน การมั่วสุมของผู้เรียน ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และ
การหนีเรียน เพ่ือเล่นการพนัน แหล่งอบายมุข โดยการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกับองค์กรอื่น ๆ  
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ตอนที่ 2 
การด าเนินการของสถานศึกษา 

 
2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

ปรัชญา   
ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ในการบริหาร

จัดการ เพ่ือให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับฝีมือ และระดับเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ   
1. บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษา

อย่างทั่วถึง  
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
4. ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัยและทันต่อ

เทคโนโลยี 
5.  ผสานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการกับ ชุมชน โรงเรียน ประชาคมอาชีวศึกษา  

     และองค์กรต่าง ๆ  
เป้าหมาย   

ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพสูงสุดเกิดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ตำม
ค ำขวัญที่ว่ำ “The volunteers spirit” ผู้จบกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก เป็นคนดีมีจิตอำสำ และมี
เป้ำหมำยด้ำนปริมำณผู้เรียนในระบบปกติ 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่
สามารถตรวจสอบโปร่งใส่ตรวจสอบ
ได้ 

บริหารโดยการมีส่วนร่วมด้วย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 

มีคุณภาพวิชาการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พร้อมเข้าสู่อาชีพ 

ด าเนินการเรียนการสอนภายใต้
แผนการบูรณาการร่วมกับสถาน
ประกอบการที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
ให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 
 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.4  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

ครูและผู้เรียน สามารถด าเนินการ
จัดท าวิจัยทางเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน 
และพัฒนา ผลงานนวัตกรรมและ
งานวิจัยสู่ระดับสากล 

จัดตั้งศูนย์กลางการส่งเสริมการจัดท า
วิจัยส าหรับครู นักเรียนในการจัดสร้าง
นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์  ช่วยเหลือ
การเข้าถึงแหล่งทุน และ ช่องทางการ
เผยแพร่ สู่มาตรฐาน ระดับต่าง ๆ 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 

สถานศึกษา เป็นศูนย์กลาง และ
แหล่งเรียนรู้ ทางวิชาชีพแก่ชุมชน 

ระดมทรัพยากรต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ภายนอก และชุมชน ในการจัดการ
ความรู้ทางวิชาชีพให้คงอยู่กับชุมชน 
และบริการทางวิชาชีพ Fix it Center 
ขยายสู่ชุมชนเป็นศูนย์อย่างถาวร 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้   

2.2.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร มีศักยภาพ และ
มาตรฐานทางวิชาการและการ
ให้บริการวิชาชีพ พร้อมสู่การ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการจัด
การศึกษาสู่สากล 

พัฒนาความรู้ความสารมารถของครู
และบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน   
เพ่ือเทียบเคียงความสามารถของ
องค์กร Bench Mark น ามาวิเคราะห์
ท าแผนพัฒนารายบุคคล 

2.2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 

สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการจัดการศึกษา 

พัฒนาบริหารระบบ ติดตามความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น อบต., 
อบจ, ชุมชน ผู้ปกครอง โดยเชื่อมโยง
ระบบการจัดการสารสนเทศในการ
สร้างเครือข่ายและจัดการส่วนได้เสีย
ร่วมกัน 

 
2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสาขาวิชาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน และครู
ภายในสาขาวิชา 

ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความ
ไว้วางใจในระบบการดูและติดตาม
คุณภาพชีวิต 

จัดท าระบบรักษาความปลอดภัย  
กล้องวงจรปิด, การรักษาการ,       
การประชุมกับชุมชนในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

นักเรียนนักศึกษา มีความรักและ
ศรัทธาต่อองค์กร เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

ผสานเครือข่าย ครู ผู้ปกครอง 
อาชีวศึกษาจังหวัดและสถานศึกษาอ่ืน
ในจังหวัดนครนายก จัดสายตรวจ
ร่วมกับเขตพ้ืนที่ในการพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
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ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
2.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ผู้เรียน มีจิตใจเข้มแข็งและเกิด

ภูมิคุ้มกันต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ       
โดยไม่พึงพายาเสพติด 

จัดบริการตรวจสารเสพติด ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างเครือข่าย   
เฝ้าระวัง พฤติกรรมผู้เรียนร่วมกัน 
ระหว่าง ครู ผูเ้รียน เพ่ือน และผู้ปกครอง 

2.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียนมีจิตส านักในวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย และประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี 

ปลูกจิตส านึก ในวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ และให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา 
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

2.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในวิชาชีพ และมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพที่
ตนรักโดยไม่หวังพ่ึงพาการพนันและ
มั่วสุมกับอบายมุข 

เข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรม การหนี
เรียน และการมั่วสุมในที่ไม่อันควร 
(กรรมการครูปกครอง) 

 
2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 2.4.1  การประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ควรพัฒนาประเด็นการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างและผู้ประกอบการให้ครบตามท่ี สมศ.ระบุและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีปริมาณมากเพียงพอที่จะ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลจึงจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้   
ส่วนการก าหนดค่าระดับความพึงพอใจควรให้สอดคล้อง
กับ สมศ. 

ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ ของ       
สถานประกอบการ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา และน าผล 
มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนและปรับปรุงกระบวนการ           
การเรียนการสอน 

2. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 
ภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้กับ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ด าเนินโครงการ จัดผู้เชี่ยวชาญในชุมชน หรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น และจัดท าโครงการเพ่ือบรรจุเข้า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ควรกระตุ้นให้ทุกสาขาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
นักศึกษาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 

การด าเนินการของวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการได้โดย
การระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือจัด
กิจกรรมในส่วนกลางร่วมกัน เนื่องจากมีปริมาณผู้เรียน
และครูในแต่ละสาขาจ านวนน้อย 

4. ควรมีนโยบายและให้การสนับสนุนทุกสาขาวิชา     
ในการจัดท าวิจัย/สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อยภาคเรียนละ     
1 โครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีการพัฒนา  
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

จัดท าโครงการการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ใน
ระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดสรรและระดมทุนเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาวิชาได้เข้าถึง
แหล่งทุนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการที่ตรง
กับวิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 2.4.1  การประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ) 
5. ควรจัดให้มีระบบการจัดการความรู้  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมสร้าง และถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีอยู่เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ 
ผสานเป็นเครือข่าย ทั้งบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

6. วิทยาลัยฯ ควรก าหนดนโยบายให้ครูได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ. 

จัดด าเนินการให้ครูได้จัดท า แผนพัฒนารายบุคคล และ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล เพ่ือบันทึกและเก็บ
สะสมความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาชากร และวิชาชีพ 

2.4.2  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1. การแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ เร่งด าเนินการสรรหา และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือ

เลือกตั้งประธาน และด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสถานศึกษา ในการร่วมพิจารณา แผนพัฒนา
สถานศึกษาและการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวาระ 

2. การพัฒนาบุคลากร จัดด าเนินการให้ครูได้จัดท า แผนพัฒนารายบุคคล และ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล เพ่ือบันทึกและเก็บ
สะสมความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาชากร และวิชาชีพ 

3. การพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษา 

จัดกิจกรรม และโครงการ เสริม เช่น การติวเข้มก่อน
การทดสอบ การจัดกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
บูรณาการการเรียนการสอน และการรณรงค์การใช้
ภาษาที่ 3 เช่นกิจกรรม หน้าเสาธง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการเรียนรู้ 

2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. ควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและมีการเผยแพร่ 

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนคุณภาพสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย โดยได้จัดท าออกเป็นแต่ละส่วนแยกจากกัน 2. ควรมีการแยกแผนพัฒนา และแผนกลยุทธ และ 

แผนปรับปรุงออกจากกัน และมีการเผยแพร่  
3. ควรมีการติดตามเร่งรัดการด าเนินการของโครงการ
ตามแผนงานให้แล้วเสร็จและมีการสรุปผล 

ด าเนินการโดยงานแผนงานและความร่วมมือ ในการ
ติดตามการด าเนินงาน และรายงานผล เป็นรายไตรมาส 
ให้กับฝ่ายบริหารด าเนินการ 

4. ควรจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เร่งด าเนินการสรรหา และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือ
เลือกตั้ง ประธาน และด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสถานศึกษา ในการร่วมพิจารณา แผนพัฒนา
สถานศึกษาและการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวาระ 

5. ควรให้มีการประเมินภายในตามมาตรฐาน สมศ. 
ประจ าทุกปี 

ด าเนินการโดยการแต่งตั้งกรรมการประเมินโดยใช้
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ ด าเนินการ
ประเมินตนเอง ทุกสาขาวิชาจากรายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ต่อ) 
6. ควรให้มีการด าเนินการด้านการจัดท าวิจัยการเรียน
การสอน วิจัยสถาบันหรือวิจัยด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ โดยให้สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เรียนให้ชัดเจน
และต่อเนื่อง 

จัดท าโครงการการจัดท านวัตกรรมกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน และส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประกวด
เผยแพร่ในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดสรรและระดมทุน
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาวิชา
ได้เข้าถึงแหล่งทุนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการ
ที่ตรงกับวิชาชีพ 

7. ควรให้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจของ
สถานศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา และน าผลมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผน และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

8. ควรปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัย ผ่านเครือข่ายเพ่ือให้มีความสะดวกในการ   
น าข้อมูลไปใช้งานและควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะ
และติดตามความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลในระดับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
(ปวช.)  และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา 
และระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่ดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา  
และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ 
ปวช. 

4. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
5. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้า

มาใช้ร่วมกับการมอบให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม
Home room สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบประพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้
ตามความเหมาะสม 

12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู
เป็นประจ าทุกวัน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดตามชั้นปี จ านวน 615 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 743 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46  ของผู้เรียนทั้งหมด 
เมื่อน ามาคิดตามเกณฑ์การตัดสิน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีโครงการ ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ ในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ในระบบทวิภาคี และระบบปกติ ในการฝึกงานและการฝึกอาชีพ และมีการประเมินผลความ
พึงพอใจและผลของการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 
 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิด
คุณภาพก่อนเข้าสู่สถานประกอบการในการฝึกงานในระบบปกติ และการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี  เช่น 

 โครงการต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

 การบูรณาการคุณธรรมเข้าในการเรียนการสอน 
 การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 
 การฝึกประสบการณ์จริง 
 โครงการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ/ฝึกงาน 
 มีกำรท ำเครื่องมือเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  เพ่ือเป็นกำรยกระดับ  

นักเรียน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์  จากการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ประจ าปี  

การศึกษา 2558  เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน  คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73  คิดเป็นร้อยละ 95.33 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของผู้เรียนทุกคนที่ต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งสะท้อนถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นวิทยาลัยได้มีการ
ประชุม  มอบหมาย  บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
นักเรียนนักศึกษาได้รับการประเมินทุกคน  และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 3  และประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  ชั้นปีที่ 2   
 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ สาขาวิชาก าหนดให้มีการทดสอบมาตฐานวิชาชีพในสาขาที่เรียน  ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 3  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ 2  
โดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินผลของสาขาวิชา  โดยแผนกวิชาเป็นผู้จัดท าข้อสอบและแบบประเมินผล
ร่วมกับงานวัดผล  โดยพิจารณาจากหลักสูตรตามสาขาวิชาภายใต้การก ากับ  และจากคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ  อาชีวศึกษา  จังหวัดนครนายก โดยด าเนินการดังนี้ 

1. มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีการประชุม  วางแผน  ชี้แจงการด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4. มีการสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ผลสัมฤทธิ์  
ความพยายามในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่สอดรับกับการจัดการศึกษา ยังผลให้ผู้เรียนที่ส าเร็จ

การศึกษา มีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผ่าน จ านวน 210 คน จากผู้ เข้าสอบ จ านวน 227 คน  
แบ่งเป็น 

ระดับ  ปวช.    145  คน   จากผู้เข้าสอบ  160  คน 
ระดับ  ปวส.   65   คน จากผู้เข้าสอบ  67  คน 
คิดเป็น 92.51 % ค่าคะแนน 5.00  ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มีการประชุมชี้แจงและวางแผนให้ครูผู้สอน  ผู้ เรียนทราบถึง
จุดมุ่งหมายของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  และ
มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง  ให้ข้อมูล  การทดสอบแก่ผู้เรียน  ระดับ ปวช.3 ปวส.2 และด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติมในวิชาที่จะต้องใช้ทดสอบ V-NET 

 ความพยายาม ด าเนินได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้
มากที่สุด  ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Pre V-NET 
และ V-NET ของนักเรียน  นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557 

2. มีการประชุมชี้แจง  ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบ V-NET แก่ครูและนักเรียน 
3. มีการประชุมชี้แจง  ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบ V-NET แก่ครู  และนักเรียน  นักศึกษา 
4. มีการจัดหนังสือคู่มือการทดสอบ V-NET เพ่ือให้ครู  และนักเรียน  นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 
5. มีการจัดติวให้ความรู้แนะแนวการท าข้อสอบแก่นักเรียน  นักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ 
6. มีการจัดท าข้อสอบเพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาเข้ามาศึกษาค้นคว้า  ฝึกท าข้อสอบ 
ผลสัมฤทธิ์   ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผู้ที่มีผล

การสอบ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  จ านวน 60 คน จากผู้เข้าสอบ 215 คน คิดเป็น 27.91% ค่า
คะแนน 2.79 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็น  ในการ
ด าเนินงานของผู้เรียน  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ในด้าน
ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ  ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสารภาษา  ได้อย่างถูกต้อง  จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น  โครงการสอนภาษาอังกฤษในตอนเช้าหน้าแถว Talking English in the 
Morning by Teacher โครงการวันคริสต์มาส และโครงการป้ายประโยคภาษาอังกฤษบริเวณ Cover Way 
และตามแผนกวิชาต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในด้านการ
สื่อสาร  บูรณาการเข้ากับภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและ
พัฒนาการเรียนทักษะการใช้ภาษาด้วยตัวของผู้เรียนเอง  และจากผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
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ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและเป็น
กระบวนกำรเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  ใน
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษให้มำกที่สุด  ดังนี้ 

1. มีกำรประชุมชี้แจง  ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรทดสอบ V-NET  แก่ครู  และนักเรียน 
2. มีกำรจัดหนังสือคู่มือกำรทดสอบ V-NET  เพ่ือให้ครู  และนักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ 
3. มีกำรจัดติวให้ควำมรู้แนะแนวกำรท ำข้อสอบแก่นักเรียนผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบ 
4. มีกำรจัดท ำข้อสอบเพ่ือให้นักเรียนเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำ  ฝึกท ำข้อสอบ 
ผลสัมฤทธิ์   จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 58 คน จากผู้เข้าสอบ 202  คน คิดเป็น 28.71 % ค่า
คะแนน 2.87 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงอัตราผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในแต่ละชั้นปี ในแต่ละ
สาขาวิชาโดยได้จัดท าโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนประจ าปีเพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้าจ านวน น้อย 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการแก้ปัญหา ผู้เรียนออกกลางคัน เช่น  โครงการ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เป็นประจ าทุกปี โครงการพบครูที่ปรึกษาโดยจัดให้พบหน้าแถวเป็นประจ าทุก ในการ
ติดต่อกับผู้ปกครอง, โครงการเยี่ยมบ้าน โดยครูที่ปรึกษา เพ่ือลดช่องว่างของครูและนักเรียน และเพ่ือประเมิน
สภาพจริง ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนด าเนินการป้องกันความเสียงด้านอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์   จากผลการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในรอบที่ผ่านมา จะพบว่า 
นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สามารถจบตามเกณฑ์ ได้ทั้งหมดนั้นมีเป็นส่วนน้อย ที่เกิดปัญหาจากผลการเรียนส่วน
ใหญ่ที่พบคือ ปัญหาจากสังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากสังคมและน ามาสู่การออกกลางคันของผู้เรียน 

ผลของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบจากแรกเข้า คือ ปวช. เข้า 325 คน จบตามเกณฑ์ 116คน  
ระดับ ปวส. เข้า 80 จบตามเกณฑ์ 60 คน รวมจบตามเกณฑ์ จ านวน 176 คน จาก 405 คน คิดเป็น   
43.46 % ค่าคะแนน 2.71 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ที่จะมี
ผลถึงการรับเข้าท างานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อโดยจัด
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรอบรู้และคุณธรรม และมีการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในช่องทางที่หลากหลาย 
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 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่ 
 กิจกรรมการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 
 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 

หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 92.93 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักที่จะให้สถานประกอบการหน่วยงาน สถานศึกษา หรือรับ
บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือกลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการ รวมไม่น้อยกว่า 30 
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
แผนพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความรู้ทักษะการสื่อสาร และความรู้พ้ืนฐาน ในโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
และโครงการที่เน้นการพัฒนาสมรรถะวิชาชีพ เช่น การจัดหาวัสดุการฝึก การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติ ฝึกงานในสถานประกอบการ การออกบริการวิชาชีพ เช่น โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
โครงการ Fix it Center ฯ 
 ผลสัมฤทธิ์  ผลจากความตระหนักและพยายามของิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ (1)  และมีผลตาม (5)  ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
-  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 88.86 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน 
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

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

ปฏิบัติ (1) และมีผล 
(5) 

ดีมาก 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 92.51 ดีมาก 

1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน 
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา               
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึน้ไป 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 27.91 พอใช้ 

1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน 
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา           
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 28.71 พอใช้ 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

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

ได้รับการยกเว้น 
ได้รับการ
ยกเว้น 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 43.46 พอใช้ 

1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 92.93 ดีมาก 

1.9  ระดับความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

ปฏิบัติ (1) และมีผล 
(5) 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.17 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ   

หนว่ยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบ่งชี้ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน   

1 ปี 
ตัวบ่งชี้ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี   

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา    
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา    
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการของท้องถิ่น เนื่องจากผู้ที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจะต้องเข้า
ท างานในสถานประกอบที่ในท้องถิ่น 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการให้สาขาวิชาแต่ละสาขา ได้ท าการส ารวจและพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการที่ได้ท าความร่วมมือ ในการฝึกอาชีพ มีการติดตามการใช้หลักสูตร โดยการ
ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับ นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์   สถานศึกษา มีการด าเนินการตามขั้นตอนประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5)  และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ ตระหนักโดยมอบหมายให้ครู จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ที่บูรณาการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความหลากหลายวิธีการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามการสอน และประเมินผล
โดยผู้เรียน 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร  เพ่ือจัดแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
จัดท าแผนการเรียนรู้ โครงการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย นิเทศติดตามครูผู้สอน การประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการด าเนินการต่าง ๆ ท าให้ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีครูที่ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกคน
ทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 ปฏิบัติตามประเด็น (1)  มีผลตามประเด็น (5)  และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ มีความตระหนัก ถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ของครูผู้สอนทุกคนที่นอกจากจะมีนโยบายให้ครูทุกคนท าแผนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าคลังแผนฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาสื่อการสอน และเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ความพยายาม   วิทยาลัยฯ มีความพยายาม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและท าบันทึกหลังการ
สอน  ให้ครูน าผลจากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปท า
วิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนการสอน 
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ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ  ยังผลให้การจัดกิจกรรมการสอน ของครู จ านวน 
46 คน ได้จัดกิจกรรมครบทุกประเด็นการเรียนการสอน และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก   การประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องและแม่นย า ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เห็นภาพ
ของการพัฒนาผู้เรียนได้แม่นย าที่สุด วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการส่งเสริมให้ครูได้ใช้การวัดและประเมินผล 
โดยก าหนดเป็น นโยบายให้ทุกรายวิชาได้ท าการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียน ก่อนท าการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามให้ครูได้จัดท าแผนการสอน โดยในองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องมีการชี้แจงเรื่อง การวัดและประเมินผลต่อเรียน รวมทั้งการส่งผลคะแนน แก่
ฝ่ายวิชาการ ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาและคาดว่าจะเกิดความ
เสี่ยงต่อการออกกลางคันที่งานวัดผลอย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแผนการสอนของครูนั้นมีการบูรณาการการ
วัดผลโดยการเพ่ิมคะแนนค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกรายวิชา 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินการจากโครงการดังข้างต้น มีผลให้ครูได้พัฒนาคุณภาพ ในการวัดและ
ประเมินผล ปฏิบัติตามประเด็นได้ครบทั้ง 5 ประเด็น  และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงานของนักศึกษาระบบ ปกติและนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดนโยบายให้งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคีได้จัดท าแผนพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีความพยายามในการด าเนินการสร้างเครือข่าย สถานประกอบการใหม่
เพ่ิมขึ้น และพัฒนาระดับคุณภาพของความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพในการฝึกงานและด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน การนิเทศติดตาม และ
มีการวัดและประเมินผลจริง ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงาน ส่งผลให้มีจ านวนสถานประกอบการเพียงพอ  ต่อ
การฝึกงานของผู้เรียน  ผู้เรียนที่ผ่านการฝึกงานแล้วมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ประเด็น  และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ     
สถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ 
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

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

ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (5) 

ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ตอ่) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชา 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ      
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดกาเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
-  ภาระงานของครูที่นอกเหนือจากการสอนมีมาก 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากร 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการสรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ  โดย
มีการเสนอรายชื่อจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและด าเนินการตามข้ันตอน 
 ความพยายาม ความพยายามของการด าเนินงานของกรรมการวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพ โดย
พิจารณาจากการด าเนินการของกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการสรรหา และด าเนินการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ และมีการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาสถานศึกษา และมี
การพิจารณา ผลการด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบ ผลการรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปี  

ผลสัมฤทธิ์   ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยได้มีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบงำน ตำมประเด็น
พิจำรณำ และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยได้
ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ครู นักเรียน กรรมการวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีควำมพยำยำมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นกรอบ
ก ำหนดกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  และมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  โดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำ  ตลอดจนมีกำรตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผล  และมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
 ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาดังกล่าว มีลักษณะการ
ด าเนินการ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ และตอบสนองผลจากการด าเนินการปีก่อนอย่างถูกวิธี   มี
การด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง  5 ประเด็นพิจารณา มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนให้เกิดความโดดเด่น และชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน จึงก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน เสนอ และเผยแพร่ 
ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบ และได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ  เน้นการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด 
อัตลักษณ์ “ผู้เรียนมีจิตอาสา” แก่ผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการมีการจัดท าแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทัศนคติที่ดี ในการบ าเพ็ญประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การออกหน่วยบริการร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการ Fix it Center โครงการกิจกรรม Big 
Cleaning  
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ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน มีการด าเนินการ
จากการมีส่วนร่วมในการก าหนด และด าเนินการตามขั้นตอนตามประเด็นพิจารณา ครบทั้ง 5 ประเด็น และมี
ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร การด าเนินการ
ต่าง ๆ ของผู้บริหารจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมีการประเมินผลความพึงพอใจ เพ่ือเป็นการสะท้อน
การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการด าเนินงานตามนโยบายของ สอศ. ในด้านต่าง ๆ
เช่น  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และการบริการสังคม การสร้างเครือข่ายการศึกษา 
ร่วมกับประชาคมอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยม ขยายโอกาสการขยายและเปิดโอกาสแก่ผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนองนโยบายเรียนฟรี การยกระดับคุณภาพด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ด้วยเทคโนโลยีการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินงานและระดับคุณภาพในการบริหารงานสามารถด าเนินงานสนองนโยบาย 
สอศ. ตามนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการ
น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จึงได้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยในการตัดสินในและอ านวยความสะดวกในการใช้งานของทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนเครือข่าย และอ่ืน ๆ 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันมีการด าเนินการให้ครู และบุคลากรได้ใช้ระบบสารสนเทศ  และระบบบริหารจัดการ เช่น ระบบ 
RMS 2012 ที่เชื่อมโยงข้อมูลงานทะเบียน งานวัดผล งานครูที่ปรึกษา งานสารบรรณ  งานห้องสมุด เก็บ
ข้อมูลการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ และน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินงานด้านสารสนเทศ วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบ 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)   และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการดูแลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ด้านต่าง ๆ ด้วยการ
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
สาขาวิชาและรวบรวมเป็นแผนของวิทยาลัยฯ ครบทั้ง 5 ด้าน  

ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพยายามในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสาขา
และวิทยาลัยฯ ร่วมกันหามาตรการให้ครูและบุคลากรในหน่วยงาน  มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยง  ที่เกิดขึ้น  โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงทั้ง  ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติดด้านสังคม  
และด้านการพนันและการมั่วสุม 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินการการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ ผลการด าเนิน การ
บริหารความเสี่ยงประเด็นการพิจารณาความเสี่ยง ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ครูผู้สอน  ผู้เรียน  และผู้ปกครอง  มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ดูแลผู้เรียน  โดยได้มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบให้ครูเป็นครูที่ปรึกษำของนักเรียนนักศึกษำทุกระดับชั้นทุกสำขำ
งำน  ก ำหนดให้มีแบบบันทึกกิจกรรมผู้เรียน  พบครูที่ปรึกษำ  มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนนักศึกษำ  กิจกรรมอบรมควำมรู้ให้ครูที่ปรึกษำ   
 ความพยายาม  ความพยายามในการดูแลผู้เรียน วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน 
ตั้งแต่แรกเข้า มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและบันทึกผลการดูแล
นักเรียน จักท ารายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือเพ่ิมช่องทางและเป็นการแสดงความก้าวหน้าให้
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้วางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน การจัดทุนเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดี การ
เรียนดี ทั้งทุนให้เปล่า และทุนกู้ยืมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์   จากผลการด าเนินงานดังกล่าว วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
ผู้เรียน ได้ครบกระบวนการและประเด็นพิจารณา ทั้งครบ 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดย
การจัดให้มีแผนพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ
วิทยาลัยฯ 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้พยายามในการพัฒนาสภาพกายภาพต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  อาคารเรียน ห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา จนเป็นแหล่งศึกษาดู
งานของวิทยาลัยต่าง ๆ และใช้เป็นสถานที่ จัดประชุมในโอกาสต่าง ๆ ของส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจ และน าผลมาปรับปรุง การบริหารจัดการ  

ผลสัมฤทธิ์   ผลการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการด าเนินการครบ
ตามทุกประเด็นพิจารณา และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าเพ่ิมเติมของนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาได้จัดให้มีห้องเรียน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประจ าสาขาวิชา และจัดการพัฒนาซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้พยายามในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในสาขาที่ขาดแคลนและต้องการ
สร้างแรงจูงใจในการศึกษา เช่น ครุภัณฑ์สาขาเชื่อมโลหะ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจ าสาขาวิชา และศูนย์การ
เรียนรู้ โครงการจัดหาวัสดุฝึกประจ าภาคเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติอย่างทั่วถึง   
 ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ วิทยาลัยฯ สามารถ
ด าเนินการได้ครบกระบวนการด าเนินการได้ครบทุกประเด็นพิจารณา และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการ
จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อีกทั้งส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งด้านวิชาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการจัดท า
โครงการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  อีกท้ังส่ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งด้านวิชาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  นอกจากนี้ยังจัดให้มีกรมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในโอกาสต่าง   
เช่น  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปีการศึกษา  2558  เป็นต้น 
 ผลสัมฤทธิ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ  โดย
การจัดท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแต่ละปี 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ  ได้จัดกิจกรรม/โครงการ  เช่น  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการ
จัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  
สนับสนุน ให้ครูและนักเรียนจัดท าและด าเนินการตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินงานในการบริหารการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการ
ได้ตามประเด็นพิจารณา จ านวน  4 ประเด็น ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถำนประกอบกำร  
งบประมำณวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
 ความพยายาม ความพยายามของวิทยาลัยฯ ในความร่วมมือกับองค์กรและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการ
ด าเนินงาน ทั้งในวิทยาลัยฯ และกับประชาคมอาชีวศึกษา เช่น ระดมทรัพยากร ในโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน  
Fix it Center การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้
กับนักศึกษา รวมทั้งความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการส่งนักศึกษา เข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายต่าง ๆ วิทยาลัยฯ 
สามารถด าเนินการตามประเด็นพิจารณาได้ครบทุกประเด็นพิจารณา และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยฯ 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  
(5) 

ดีมาก 

3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท า 
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  
(5) 

ดีมาก 

3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนา 
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  
(5) 

ดีมาก 

3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงาน 
และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

4.42 
ปฏิบัติ 5 ข้อ  

(5) 
ดีมาก 

3.5  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ      
ของถานศึกษา 

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

4.25 
ปฏิบัติ 5 ข้อ  

(5) 
ดีมาก 

3.6  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
ความเสี่ยง 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  
(5) 

ดีมาก 

3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบ 
ดูแลผู้เรียน 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  
(5) 

ดีมาก 

3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ 
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 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
ประเมิน 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร 
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร 
การเงินและงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ 4 ข้อ  ดี 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม 
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา           
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  4.92 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ 
ตัวบ่งชี้ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศ 

และหรือต่างประเทศ 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

-  ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพในหน่วยงาน และท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ และความศรัทธาต่อวิชาชีพ  
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายการด าเนินการประจ าปีของวิทยาลัยฯ  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการด าเนินการให้บริการวิชาชีพ และวิชาการกับชุมชน
ในโครงการ Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน การสอน 108 อาชีพ การให้บริการระบบเสียง และอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับการร้องขอ โดยหมุนเวียนนักศึกษา บุคลากร และจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
 ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชน ที่สามารถ
สะท้อนภาพเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือ สถานศึกษา พัฒนาชุมชน ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี 

 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร 
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

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

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

  
จุดที่ต้องพฒันา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
  - การด าเนินการให้ผู้เรียนแต่ละสาขางานให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนมีการเผยแพร ่
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียน 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารจัดการให้จัดท าสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทุกระดับ ได้ใช้ความรู้ในการจัดท านวัตกรรม 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  ชาติ 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีการจัดตารางเรียนรายวิชาโครงงาน/โครงการให้กับผู้เรียนในชั้ นปี
สุดท้าย มีการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดท า
นวัตกรรม วิทยาลัยฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ต่ อสาธารณ ส่งชิ้นงาน
นวัตกรรม ที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดในระดับต่าง ๆ เป็นต้น  

ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ฯ วิทยาลัยฯ
สามารถด าเนินการได้ตามประเด็นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้ง 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่
ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของคร ู
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ สร้างความตระหนักให้ครูมีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร  จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย  เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพ  การสนับสนุนท้องถิ่นได้จัดท างานวิจัยการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา โดย
ก าหนดเป็นนโยบายให้ครูได้จัดท างานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการวิจัยต่อปีการศึกษา   
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมโดยจัดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ให้ครูได้จัดท าเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน เพ่ือต่อยอดงานวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ครูมีความรู้ กระบวนการและขั้นตอนในการจัดท า
งานวิจัยเพิ่มข้ึนจนสามารถจัดท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอน ตามประเด็นพิจารณา
ที่ 1- 5 และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5  5 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย      
ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 - ไม่มี 
 
มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  
 

 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝังความรักชาติ กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย 
และมีการประเมินการด าเนินโครงการและผลของโครงการ ตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียน
ประจ าปี  

 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนทุกคน  
เข้าร่วมโครงการกิจกรรม  การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูลพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และลดการออกกลางคันต้านภัยยา
เสพติด กิจกรรมไหว้ครู ท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for 
Dad , Bike for Mom และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการตามกระบวนการประเด็นพิจารณาครบทุกประเด็น 
และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการ การปลูกจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลโครงการด้านการ
ด าเนินการและความพึงใจต่อโครงการตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียนประจ าปี  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรม Big cleaning day โครงการลงนามถวายพระพร
และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติท าดีเพ่ือพ่อหลวง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินกิจกรรมพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการได้ครบทุกประเด็นการพิจารณาคุณภาพ และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียนทุกคน           
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลโครงการด้านการด าเนินการและ
ความพึงใจต่อโครงการตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียนประจ าปี  

ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าไว้ใน
แผนพัฒนาผู้เรียนประจ าปี เช่น โครงการกีฬานันทนาการ ลดการออกกลางคันต้านยาเสพติด กิจกรรมยุวชน
ประกันภัย โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้แกเยาวชน โครงการกีฬาสี
ภายใน และกิจกรมต่าง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการได้ครบประเด็นพิจารณา ทุกประเด็น มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
มาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงานมีโครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย และ         
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการให้ความรู้และด าเนินการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการด าเนินโครงการ เช่น โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โครงการ
อาชีวะสร้างเถ้าแก่น้อยสู่อาเซียน กิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริจาคและส่งมอบคืนประชาชนที่มีความ
ขาดแคลน และมีการสรุปประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

ผลสัมฤทธิ์   การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการได้ครบประเด็นพิจารณา ทุกประเด็น มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 

จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน 
การกีฬาและนันทนาการ  

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อฃพอใช้ ปฏิบัติ 3 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6   5 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม      
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง       
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 - ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาการด าเนินการจัดท าการประกันคุณภาพ
โดยได้ก าหนดนโยบาย การจัดท าการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา ครูรายบุคคล และผู้เรียนรายบุคคล  
ในการจัดท ารายงาน ในแต่ละระดับที่แตกต่างกันไป 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ กรรมการติดตามประเมินผล
ประจ าป ีกรรมการรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  
มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดท ารายงานการพัฒนาตนเองรายบุคคล  
 ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จนสามารถจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  ระดับสถานศึกษา  ประจ าปี 2558  และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดให้ความรู้แก่บุคลากร นักเรียนทุกคน เพ่ือให้
เกิดทิศทางการด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน 

ความพยายาม สถานศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. จัดท าปฏิทิน/คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 
 3. ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 4. จัดท า/แจกมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2555 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็น
พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินการมีผลดังนี้ 
จ านวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - ตัวบ่งชี้ 
จ านวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ต้องปรับปรุง - ตัวบ่งชี้ 
จ านวนมาตรฐานที่ได้ระดับ พอใช้ 3 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ดี 2 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ดีมาก 28 ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินผล ตัวชี้วัดนี้ ได้ในระดับ ดี  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน 

คุณภาพภายใน 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 34 ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่

อยู่ ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

- ดี 24-33 ตัวบ่งช้ี 
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งช้ี 
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งช้ี 
- - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12ตัวบง่ช้ี 

28 ตัวบ่งชี ้ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7  ดี 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

-  ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
มาตราฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
ความตระหนัก (Awareness)  วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมวางแผน  เพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการ

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตามประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ความพยายาม (Attempt)   วิทยาลัยฯ  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประจ าปี มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นปฏิบัติ

ตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  

 ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาได้ตระหนักชี้แจงและวางแผนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้
ครูผู้สอนใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

ความพยายาม (Attempt)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานจัดท าส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรโดย
ส ารวจจากครูผู้สอน ผู้เรียน  หน่วยงาน  สถานประกอบการภายนอก  มีการพัฒนาหลักสูตร  มีการน าหลักสูตร
สมรรถนะที่พัฒนาแล้วไปบูรณาการลงในการเรียนการสอนจริง  โดยการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะบูรณาการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บูรณาการสมรรถนะลงในหน่วยการเรียนของแต่ละ
รายวิชา  ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง  ท าได้จริง  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานประกอบการ 
 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ดังนั้น  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 
และ (5)  มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาชี้แจงให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน 
 ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  ดังนี้ 
 1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร  เพื่อจัดแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 2. ประชุมวางแผน การจัดการกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพ่ือบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 
 3. ให้ครูจัดท า/จัดหาสื่อการสอน/ใบงาน/ใบความรู้ 
 4. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา จัดท าแผนการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดย
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน 
 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ผลจากการพัฒนา  คุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลายใน
รายวิชาที่สอน  คิดเป็นร้อยละ 100 ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผลตามประเด็น (5)  มีผลกำรประเมินตำม
เกณฑอ์ยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
 ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 
 1. รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 2. ประชุมและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ตามตารางสอนที่ก าหนด 
 3. ให้แต่ละแผนกวิชามอบหมายครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย เทคนิคการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 4. สรุปและประเมินผลคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น  มีผลกำรประเมินตำม
เกณฑอ์ยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     
 ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาได้มีโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย  มีการประชุมวางแผนชี้แจงกับครูและผู้เรียนกับการระดมทรัพยากร  ในการจัดการอาชีวศึกษา  
โดยระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอยการ  
งบประมาณ  ด้านบุคลากร วัสดุ  อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)  สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย  มีการประชุมวางแผนชี้แจงกับครูและผู้เรียนกับการระดมทรัพยากรด้านต่าง  งบประมาณ  
ด้านบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  และเงินทุนสนับสนุน  ในการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ   
 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ผลจากการด าเนินงาน  ส่งผลให้สถานศึกษา  มีเครือข่ายให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  สามารถปฏิบัติงานได้  ดังนั้น  ระดับ
คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ปฏิบัติ
ตามประเด็น 4 ข้อ  มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ  ดี 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ความตระหนัก (Awareness)  วิทยาลัยมีความตระหนักในการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างอาชีพ

ให้แก่ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา จึงจ าเป็นให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมัยและทัน
ต่อวิชาชีพ 

ความพยายาม (Attempt)  สถานศึกษามีความพยายาม ให้ครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับ
การพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  จากการด าเนินงาน ร้อยละ 29 ของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนาด้าน วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับ
คุณภาพในการด าเนินการ ได้ค่าคะแนน  1.82  มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์สื่อสารสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  ประจ าของสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามเป้าหมายที่ก าหนด   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ท าให้ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการ ค่าคะแนน 4 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑอ์ยู่ในระดับ ด ี
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ตัวบ่งชี้ที่  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานและตระหนักถึงคุณภาพของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ จริงท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีการประเมินคุณภาพของผู้เข้ารบการอบรม
โครงการใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้มาตรฐาน 
          ความพยายาม (Attempt) 
 1. ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรม 
              2. น าผลการวัดผลประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   ผลการด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผล
คะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 87.76 เทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ 
ยกเว้นผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพใน
การด าเนินการ ได้ค่าคะแนน 5 มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้จัดหลักสูตรระยะสั้นที่แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 
ความพยายาม (Attempt)  สถานศึกษาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

และส าเร็จตามหลักสูตร 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ผลการด าเนินการมีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

มากกว่า ร้อยละ 97.27 เทียบกับ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการ ด าเนินการ ได้ค่าคะแนน 5.00 มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้   ความสามารถ     
ไปใช้ประโยชน์  

ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ 
ความสามารถที่ได้รัยจาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตนเองเช่น 
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิน อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของตนเองและครอบครัว 
เป็นต้น 

ความพยายาม  จากความตระหนักวิทยาลัย ฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ และน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากความตระหนักและความพยายาม ในด้านความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่
มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา คือ ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ 
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร 
วิชาชีพระยะสั้น  

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา  
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ  
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

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

ปฏิบัติ 1 และ 
มีผล 5 

ดีมาก 

8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

8.5 ระดับคุณภาพในการระดม 
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

ปฏิบัติ 4 ข้อ  ดี 

8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร 
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 – 4.50  
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50  
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

1.82 
ต้อง

ปรับปรุง 

8.7  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
การเงิน และงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ 1 และ 
มีผล 4 

ดี 

8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน 
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 – 4.50  
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50  
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 – 4.50  
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50  
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

5.00  ดีมาก 

8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ 
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

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

ปฏิบัติ 1 และ 
มีผล 5 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 4.48 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเด่น   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น  

8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ จัดการเรียนรู้รายวิชา 
8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00ขึ้นไป 

     8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
     8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถไปใช้

ประโยชน์ 
จุดที่ต้องพัฒนา   ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

8.5 ระดับคุณภาพในการระดม ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
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ตอนที่ 4 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
4.1  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้ 
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานที่ 3    ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ

เครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานที่ 5   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 



- 51 - 

มาตรฐานที่ 6   ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 6   ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 6   ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มาตรฐานที่ 6   ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร     

  วิชาชีพระยะสั้น   
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 

สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผล 

คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
มาตรฐานที่ 8    ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้    

ความสามารถไปใช้ประโยชน์  
 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
มาตรฐานที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 

         วิชาชีพระยะสั้น 

มาตรฐานที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
401.3  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
4.104 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 

- ไม่มี 
 
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
 4.2.1  แผนพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย 
2) สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผู้เรียนในชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นเชิงประจักษ์

การสร้างความแตกต่างของสถานศึกษา 
3) สร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้หลากหลาย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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4) จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสมรรถนะอาชีพ
โดยยึดหลักตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน 

 ๔.๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1) โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายกโมเดล (N-VEC MODEL) 
2) โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
3) โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
4) โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
5) โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษา 
7) โครงการพบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร 
8) โครงการสารสนเทศในงานครูที่ปรึกษา 
9) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก 
10) โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  

ระดับสถำนศึกษำ 
11) โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
12) โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
13) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
14) โครงการกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 
15) โครงการฝึกอบรมวิชาการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
16) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 

 ๔.๒.๓  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุด 
2) โครงการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ 
3) โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน และประเมินการสอนของครู 
4) โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) 
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
6) โครงการคลังแผนการสอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
7) โครงการวิพากษ์แผนการเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
8) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
9) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน 
10) โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนยก 
11) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนกวิชาการบัญชี 
12) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนกวิชาการบัญชี) 
13) โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี 
14) โครงการ Teaching in the morning 
15) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการทางภาษา 

 ๔.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
1) โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2) โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
3) โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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 ๔.๒.๕ แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1) โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
3) โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
4) โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที ่
5) โครงการบัญชีอาสาบริการวิชาชีพกับชุมชน 

๔.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
1) โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2) โครงการจัดเก็บค าสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3) โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน 
4) โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี 
5) โครงการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพ่ืออาชีพ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
6) โครงการพัฒนาสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
7) โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 

 ๔.๒.๗  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยบริการและห้องสมุด 

 ๔.๒.๘  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 
1) โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 
2) โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
3) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4) โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2) ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร นวัตกรรมและการ

วิจัย 
3) การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้  
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