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คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
48 ให้ ห น่ วยงานต้น สั งกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจาปีการศึกษา 2558 แยกตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 8 มาตรฐาน คือ ด้านผู้ เรีย นและผู้ ส าเร็จการศึกษา ด้านหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งหมด จานวน 45 ตัว
บ่งชี้
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวของวิทยาลัยฯ จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดนครนายก
ในสั งกัด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา กระทรวงศึ กษาธิก าร มี ภ ารกิจ ในการจั ดการศึก ษา ใน
หลากหลายหลักสูตร และตอบสนองหลากหลายระดับการศึกษา เช่น หลักสูตรเสริมแกนมัธยม การฝึกอาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น การสอน 108 อาชีพ การบริการโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อตอบสนองชุมชน
จากการดาเนินการดังภารกิจดังกล่าววิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการในแผนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดเป็น
ภารกิจประจาของวิทยาลัยฯ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทาการวิจัยวัดผล นามาปรับปรุ งการดาเนินงานของ
วิทยาลัยฯ ตามระบบคุณภาพ PDCA ทาให้เห็นภาพเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังว่า “สถานศึกษา
พัฒนาชุมชน” ตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ “ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ได้มีการปรับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้มีการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันมากที่สุด ที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่สามารถ
ดาเนินการเรียนการสอนในระดับเทคโนโลยีได้ในอนาคต โดยปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์คือ “วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้นาด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุด
ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ ระดับฝีมือ และระดับเทคโนโลยี” ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 255๗ เช่นเดียวกันได้มี
การปรับพันธกิจ ดังนี้คือ
1. บริหารหน่วยงานภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4. ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาในการวิ จั ย และพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
เทคโนโลยี
5. ผสานเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อบริห ารจัดการกับชุมชน โรงเรียนประชาคมอาชีวศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2558 นั้น วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการดาเนินงานด้านคุณภาพ การบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ภายใต้ทรัพยากรด้านงบประมาณ จานวน ๓5,303,762.01 บาท จานวนครูและบุคลากร
รวม 74 คน นักเรียน นักศึกษา 8 สาขาวิชาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 สาขาวิชาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และแกนมัธยม (ระยะสั้น) จานวน 934 คน
จากการพัฒนากายภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและจากการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายดังกล่าว
ส่งผลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศ
น่าเรียน สะอาด การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารจอดรถ ทางเดิน การรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของผู้เรียนและบุคลากรได้รับคานิยมจากผู้ที่มาใช้บริการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานหลาย ๆ ครั้ง
การดาเนินการด้านสังคม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการดาเนินงานร่วมกับ ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ ของจังหวัดนครนายกดังนี้ คือ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศการสงกรานต์
ร่วมกับ สานักงานขนส่ งจังหวัดนครนายก สานักงานจังหวัดนครนายก องค์การบริหารตาบลพรหมณี และ
สถานีตารวจภูธรนครนายก โครงการ Fix it Center การให้บริการวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการเครื่องเสียง
ให้กับสานักงานจังหวัดนครนายก ในงานพระราชพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ของจังหวัดและกิจกรรมอื่นตามโอกาส
การดาเนินงานด้านสังคมร่วมกับประชาคมอาชีวศึ กษา ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ดังนี้คือ

-4การดาเนินงานการดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครนายก การดาเนินการจัดแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ
และการสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ร่วมกับ อศจ. (อาชีวศึกษาจังหวัด)
การดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ กำหนด
คุณ ภำพแต่ล ะมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมกับสภำพสถำนศึกษำ ร่วมกำหนดปฏิบัติงำนเพื่อมุ่งสู่คุณ ภำพตำม
เป้ ำหมำยที่ เหมำะสมกับ วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมของสถำนศึกษำ และกำกับติดตำมให้ มีกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนกำรปฏิบั ติงำนที่กำหนดขึ้น ในกำรประเมินคุณ ภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำจัดทำ
รำยงำนและกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Self-Access Report : SAR( นำผล
กำรประเมินคุณภำพในสถำนศึกษำมำปรับปรุงพัฒนำ คุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ได้เห็นผลจาก
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน รายงานการพัฒนาบุคลากร และรายงานการประเมินตนเองของแต่ละสาขาวิชา
ประจาปี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจาปี
การศึกษา 2558 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่

ตัวบ่งชี้

1

1.1

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

1

1.2

1
1

1.3
1.4

1

1.5

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่
คุณภาพของผู้เรียน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มตี อ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
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ระดับคุณภำพ

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการดูและผู้เรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้อง
คอมพิวเตอร์
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555
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ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผี ลคะแนน
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถ ไปใช้ประโยชน์

ระดับคุณภำพ
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จากการพัฒ นา และผลจากการดาเนิ นการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินตนเองและรวบรวมสรุปผล
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. วิทยาลัยฯ ควรปลูกฝังผู้เรียนให้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
เป็ น หลั กของพอประมาณ สมเหตุส มผล เพื่อให้ ส ามารถเข็มแข็ง และเติบ โตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การรวม
ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซี ย นเป็ น แบบอย่างและแหล่ งเรียนรู้ให้ น้อมน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์
๒. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นาผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนาประโยชน์
ไปใช้กับชุมชน เช่น สถานประกอบการที่ผู้เรียนเข้าไปฝึกงาน และทางาน ควรให้ผู้เรียนได้ค้นปัญหาอุปสรรค
จากเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ในสถานประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
๓. วิทยาลัยควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาคมในองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ให้ครบทุกสาขาเพื่อเตรียมรองรับความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
๖. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูได้มีการทาผลงานที่หลากหลายซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ใน
หลายระดับและงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาในการเลือกผลงานที่สามารถ
นาไปเสนอในที่ประชุมวิชาการได้ต่อไป
๗. วิทยาลัยฯ ควรนาผลการสรุปประเมินโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการปีต่อไป เพื่อพัฒนาการสอน
ให้มีคุณภาพมากขึ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลั ยการอาชีพนครนายก สถาปนาขึ้นจากศูนย์ฝึกวิช าชีพนครนายก ซึ่งเป็นวิทยาลั ย ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร เลขที่ ๘๘/๒ หมู่ ๘
ตาบลพรหมณี อาเภอเมือง 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 จานวน ๑๒ ไร่ ๒ งานจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โดย บริษัท พ.ธนากิจ จากัดจังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๕ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕,๘๙๕,๔๐ บาท และห้างหุ้นส่วนจากัด
ที.วี.จี.เอ็นจิเนี ยริ่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อวัน ที่ 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 ได้ทาพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘
โดย พณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี
เปิดทาการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 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 แผนสามัญและแผนอาชีพนักเรียนแผนสามัญจะเรียนแต่รายวิชาพื้นฐานอาชีพ 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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o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ [ปชม.]
 สาขาวิชาช่างเครื่องทาความเย็น
 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 ได้เช่าที่ดินจานวน 13 ไร่ จากวัดสันตยาราม เพื่อทาโครงการด้านการเกษตร
ปีการศึกษา 2543
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา
 สาขาวิชาช่างยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2544
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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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.] เพิ่มในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 25๕7
o เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] เพิ่มในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
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. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
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1.
2.
3.
4.
5.

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานการผลิตสัตว์
1.1.2 งบประมาณ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
งบบุคลากร
22,537,352.01
งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนิลนงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี)
3,521,300.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
700,000.00
ค่าเสื่อมราคา
งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
3,596,550.00
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,602,860.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ
5.1 โครงการ Fix it Center
659,000.00
5.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
616,000.00
สถานศึกษา
5.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
105,000.00
5.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการ
276,000.00
จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
115,000.00
5.6 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
227,500.00
พัฒนาอาชีพประชาชน
5.7 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40,000.00
5.8 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
117,600.00
5.9 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600.00
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
35,303,762.01
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สาขาวิชา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 255๖
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

หลักสูตร
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
109
59
91
60
99
84
299
203
47
38
57
25
104
63
403
266
-

รวม
ชาย
109
91
99
299
47
57
104
403

หญิง
59
60
84
203
38
25
63
266

ทั้งหมด
168
151
153
472
85
82
167
639

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

2/2558

ระยะสั้น

2/2558

ระยะสั้น

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

จานวนรายวิชา

วิชาการจัดสวนถาด
วิชาการจัดสวนถาด
วิชาการจัดสวนถาด
วิชาการจัดสวนถาด
วิชาการจัดสวนถาด
วิชาการจัดสวนถาด
คหกรรมศาสตร์ วิชางานศิลปประดิษฐ์
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า
วิชางานประดิษฐ์ของชาร่วย
วิชาการประกอบอาหารไทย
วิชางานประดิษฐ์จากผ้า

จานวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
3
10
13
15
0
15
11
7
18
9
6
15
8
3
11
11
0
11
13
0
13
0
13
13
4
11
15
12
3
15
8
8
16
8
8
16
11
0
11

-6รุ่นที/่ ปี

หลักสูตร

2/2558 ระยะสั้น

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์

2/2558 ระยะสั้น

เครื่องกล

2/2558 ระยะสั้น

บัญชี

จานวนรายวิชา
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
วิชาตารางและการประยุกต์ขั้นต้น
(Excel)
วิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Word)
วิชาตารางและการประยุกต์ขั้นต้น
(Excel)
วิชาการบารุงรักษารถยนต์
วิชาการบารุงรักษารถยนต์
วิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย
วิชางานบัญชีกิจการบริการ

รวม

จานวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
12
2
14
6
6
12
5

9

14

8

2

10

13

0

13

12
0
9
6
10
5
7
4
4
4
199 107

12
12
15
11
8
306
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ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
จานวน
(คน)

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ากว่า

ครูผู้ช่วย

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ตาแหน่งครู

อัตราจ้าง

ฝ่ายผู้บริหาร
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
แผนกวิชาเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกเกษตรศาสตร์
แผนกสามัญสัมพันธ์
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

พนักงาน
ราชการ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

5
5
5
2
4
6
6
3
5
2
7
50

5
1
4
2
๒
4
4
2
4
2
3
33

1
1
1
1
4

3
1
๑
2
๒
1
3
15

5
5
5
2
4
1
1
2
3
28

5
6
3
4
4
23

-

5
1
1
1
1
3
3
15

5
5
2
4
5
5
2
2
2
4
37

0

1
2
1
1
5

3
2
2
2
2
1
3
1
16

5
1
1
1
2
10

-

8
ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

หญิง

ม.ต้น หรือ ต่า
กว่า

ม.ปลาย/ ปวช.

ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

1
1
-

1
4
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
-

๑
1
๒
1
2
2
1
1
1
1
-

3
-

1
-

๑
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
-

สูงกว่า ป.ตรี

ชาย

2
1
๒
1
2
4
1
1
1
1
-

ลูกจ้างชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์
9. งานวางแผนและงบประมาณ
10. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
11. งานความร่วมมือ
12. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
15. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16. งานนครูที่ปรึกษา
17. งานปกครอง
18. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการ
ก.พ.

สถานภาพ

-

9

จานวน
(คน)

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้น หรือ ต่ากว่า

ม.ปลาย / ปวช.

ปวส./ อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

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

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

1
1
1
1
24

2

6

1
1
1
1
12

2

1
1
1
1
17

3

1

1
1
1
1
13

2

-

10
1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง
จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
นายสุเทพ สุวรรณกลาง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

นายสาเริงชู ชูสุข

นายเกษมสันต์บูรณศรี

พันจ่าอากาศเอกชัยมงคลจารูญ

นายอนันต์ พิมพ์โต่ง

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นำงพัชรินทร์ วิลยั โรจน์
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

นำยณรงค์ไพรดำ
หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ

นำงสำวนงนุช ชะโนภำส
หัวหน้ำงำนบุคลำกร

นำงสำวดวงใจ สุขขี
หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ
หัวหน้ำงำนกำรเงิน

นำยอำคม นำคน้อย
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ

นำงสำวบัณฑิตำ รอดตุ้ม
หัวหน้ำงำนกำรบัญชี
นำยเศวตผดุงกิจจำนนท์
หัวหน้ำงำนพัสดุ
ว่ำที่ร้อยตรีอำนำจ อิ่มสุข
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
นำยพเดช เกตุช้ำง
หัวหน้ำงำนทะเบียน
นำยสำวพรเพ็ญ พุทธิมำ
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

นำงอินทุกำนต์ พิงชัยภูมิ
หัวหน้ำงำนวิจยั พัฒนำ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นำงจงจิต บูรณศรี
หัวหน้ำประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงสำวเกษรินทร์ จันดำวงษ์
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ
และประกอบธุรกิจ

นำงณัฐกำนต์ เหรียญทอง
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษำ
นำยวิรัตน์ ศรีวิไล
หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
นำยอัมฤทธิ์ ใจดี
หัวหน้ำงำนปกครอง
นำงภำวิณี ศรีวิไล
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน
นำงสุกัญญำ มุงเมือง
หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน
นักศึกษำ
นำยสันติชัย เชียงสำย
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ
และกำรบริกำรชุมชน

นำงภัคจิรำ จิตรมิตร
หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

นำยมนตรี เทียนเล็ก
หัวหน้ำแผนกวิชำเกษตรศำสตร์

ว่ำที่ร้อยตรีอำนำจ อิ่มสุข
หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องกล

นำยธีรพล ป้อมสำ
หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องมือกล
และซ่อมบำรุง

นำยอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ์
หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
ว่ำที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ
หัวหน้ำแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์
นำงณัฐกำนต์ เหรียญทอง
หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นำยมนตรี เทียนเล็ก
หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
นำยเพชรดี แสงทอง
หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล
ว่ำที่ร้อยตรีอำนำจ อิ่มสุข
หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

นำยอำนำจ พรมขันธ์
หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง
นำงสำวบัณฑิตำ รอดตุ้ม
หัวหน้ำแผนกวิชำบัญชี
นำงสุพรรณี คู่เจริญถำวร
หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์
นำงภัคจิรำ จิตรมิตร
หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียน

กำรสอน

นำงสำววำรินทร์ ทองเตี้ย
หัวหน้ำงำนสือ่ กำรเรียนกำรสอน

- 11 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ผลงานของสถานศึกษา
 วิทยาลั ยการอาชีพนครนายก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ล าดั บ ที่ 1 ประเภท สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาด
เล็ก ในงานประชมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2558
 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้เข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี การศึกษา
2558 ทั้งประเภทสถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของสานักงานคณะกรรมการกับ
กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผลงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นายสุเทพ สุวรรณกลาง ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการประเมิน ลาดับที่ 1
ประเภท ผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา
2558
- นายสุเทพ สุวรรณกลาง ได้รับโล่เกียรติคุณ ในงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อ
สะอาด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2558
- นายสาเริง ชูสุข ได้รับโล่เกียรติคุณ เลขานุการกองสิทธิประโยชน์ ในงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2558
- นางณั ฐ กานต์ เหรีย ญทองได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 1 ประเภทรับ ผิ ด ชอบโครงยุ วชน
ประกันภัย ของสานักงานคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- นายสาเริง ชูสุข
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นางจงจิต บูรณศรี ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นางสาวดวงใจ สุขขี ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นายธีรพล ป้อมสา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นางพัชรินทร์ วิลัยโรจน์ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นางภาวิณี ศรีวิไล
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นายวิรัตน์ ศรีวิไล ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นายวิราษ เหรียญทอง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นางสุกัญญา มุงเมือง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558
- นายอมรเทพ อ่อนศรี ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2558

- 12 ผลงานของนักเรียนนักศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับจังหวัด)
ลาดับ
สิ่งประดิษฐ์
1 กรอบรูปวิจิตร
2 เปลือกทุเรียนลดโลกร้อน
3 เครื่องดูดและกรองควันธูป

แผนกวิชา
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4

รถตัดหญ้า Two in One

5
6

ระบบนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตาและ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สูงอายุเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค
โต๊ะรับแขกจากคีย์บอร์ด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

ของชาร่วยแทนใจ

แผนกวิชาบัญชี

8

Smart Box N-vec 1

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

9

เก้าอี้สนามจากยางรถยนต์

แผนกวิชาบัญชี

10

เก้าอี้จากล้อรถ

แผนกวิชาบัญชี

11
12
13
14
15
16
17
18

โต๊ะเครื่องแป้งจากปริ้นเตอร์
เตาอบไร้ควัน
โต๊ะพับแปลงร่าง
สิ่งประดิษฐ์จากกากกาแฟ
ทุเรียนรักษ์โลก
เจลล้างมือว่านหางจระเข้และแตงกวา
สคลัปกาแฟขัดผิว
โครงยุวชนประกันภัยประเภทนักเรียน
(เพลง)
โครงยุวชนประกันภัยประเภทนักเรียน
(การแสดง)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาบัญชี

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมเชย

19

แผนกวิชาเครื่องกล

รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

- 13 ลาดับ
18
19
20
21

สิ่งประดิษฐ์
สเปรย์สมุนไพรใบพืช
พัดลมประหยัดพลังงานเอนกประสงค์
Psun
กล่องใส่เอกสารจากเชือกมัดฟาง

แผนกวิชา
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัล
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

22

มะระแฟนซี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมเชย

23

เครื่องขึ้นต้นหมากขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ความร้อนภายนอกพลังงานชีว
มวล

แผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบารุง
แผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบารุง

ชมเชย

24

ชมเชย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับภาค)
ลาดับ
สิ่งประดิษฐ์
1 ระบบนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตาและ
ผู้สูงอายุเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค
2 กรอบรูปวิจิตร
3 เครื่องดูดและกรองควันธูป
4 รถตัดหญ้า Two in One

แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเครื่องกล

รางวัล
ชมเชยระดับ
เหรียญทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับชาติ)
ลาดับ
สิ่งประดิษฐ์
1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)
2
3

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกล
อุตสาหกรรม
การแข่งขันมือกลคนพิการ

แผนกวิชา
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลังและ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลังและ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลังและ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รางวัล
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
ชมเชย

- 14 1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายของการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558
ด้าน
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่ต้องการ
คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านการเลื่อนชั้น เรียน
มีผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษา มากกว่า 2.00 โดยมีการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ และการทดสอบมาตรฐาน
อาชีวะแห่งชาติ และมีงานทาหรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการบูรณาการจากผู้เกี่ยวข้อง
อาชีวศึกษา
ในการจัดทาหลักฐานฐานสมรรถนะ ปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ โดยเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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 เพื่อสนองเอกลักษณ์ “สถานศึกษา พัฒนา
ชุมชน”
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทาเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม
หรืองานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ และวิจัย ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อตอบสนอง
ชุมชน
1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ให้เป็นผู้ที่มีจิต “อาสา” โดยกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ
ด้าน
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5.8 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

เป้าหมายความสาเร็จ
พัฒนารูปแบบ และกระบวนการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม
ทั้งผู้เรียน บุคลากร สาขาวิชา เพื่อให้เกิดวงจรการดาเนินการ
ประคุณภาพ ที่มีทิศทางเดียวกัน ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง และวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา
จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร

- 15 1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2558
ด้าน
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท

1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ
ครูและผู้เรียน มีความปลอดภัยทั้งด้านทรัพย์สิน เช่น ระบบ
ดูแล ยานพาหนะ โครงการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค
การดูแลอาคารสถานที่ ทรัพยากรการใช้งานด้านต่าง ๆ
ลดจานวนการเกิดเหตุ ทะเลาะวิวาทของผู้เรียน ทั้ง ใน
สถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา โดยการประสาน
ความร่วมมือกับ โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เช่น
สถานีตารวจ
จัดการให้ความรู้ และจัดกระบวนการป้องกันปัญหาการใช้
ยาเสพติด วิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มการใช้ยาเสพติด
แล้วนามาจัดกระบวนการป้องกัน เพื่อลดจานวนผู้ที่มี
โอกาสเสียงด้านสิ่งเสพติด
จัดระบบครูที่ปรึกษา และติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ใน
กลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องปัญหาสังคม เพื่อป้องกันความเสียง
ด้านปัญหาสังคม
ป้องกัน การมั่วสุมของผู้เรียน ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และ
การหนีเรียน เพื่อเล่นการพนัน แหล่งอบายมุข โดยการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกับองค์กรอื่น ๆ
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ตอนที่ 2
การดาเนินการของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้นาด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่น ในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับฝีมือ และระดับเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้ านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษา
อย่างทั่วถึง
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัยและทันต่อ
เทคโนโลยี
5. ผสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการกับ ชุมชน โรงเรียน ประชาคมอาชีวศึกษา
และองค์กรต่าง ๆ
เป้าหมาย
ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพสูงสุดเกิดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ตำม
คำขวัญที่ว่ำ “The volunteers spirit” ผู้จบกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก เป็นคนดีมีจิตอำสำ และมี
เป้ำหมำยด้ำนปริมำณผู้เรียนในระบบปกติ
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ด้าน
2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายความสาเร็จ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่
สามารถตรวจสอบโปร่งใส่ตรวจสอบ
ได้
มีคุณภาพวิชาการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริหารโดยการมีส่วนร่วมด้วย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ดาเนินการเรียนการสอนภายใต้
แผนการบูรณาการร่วมกับสถาน
ประกอบการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ

- 17 ด้าน
2.2.4 การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย
2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

เป้าหมายความสาเร็จ
ครูและผู้เรียน สามารถดาเนินการ
จัดทาวิจัยทางเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน
และพัฒนา ผลงานนวัตกรรมและ
งานวิจัยสู่ระดับสากล
สถานศึกษา เป็นศูนย์กลาง และ
แหล่งเรียนรู้ ทางวิชาชีพแก่ชุมชน

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้
2.2.7 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2.2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา

ครูและบุคลากร มีศักยภาพ และ
มาตรฐานทางวิชาการและการ
ให้บริการวิชาชีพ พร้อมสู่การ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการจัด
การศึกษาสู่สากล
สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จัดตั้งศูนย์กลางการส่งเสริมการจัดทา
วิจัยสาหรับครู นักเรียนในการจัดสร้าง
นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือ
การเข้าถึงแหล่งทุน และ ช่องทางการ
เผยแพร่ สู่มาตรฐาน ระดับต่าง ๆ
ระดมทรัพยากรต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ภายนอก และชุมชน ในการจัดการ
ความรู้ทางวิชาชีพให้คงอยู่กับชุมชน
และบริการทางวิชาชีพ Fix it Center
ขยายสู่ชุมชนเป็นศูนย์อย่างถาวร
พัฒนาความรู้ความสารมารถของครู
และบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน
เพื่อเทียบเคียงความสามารถของ
องค์กร Bench Mark นามาวิเคราะห์
ทาแผนพัฒนารายบุคคล
พัฒนาบริหารระบบ ติดตามความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น อบต.,
อบจ, ชุมชน ผู้ปกครอง โดยเชื่อมโยง
ระบบการจัดการสารสนเทศในการ
สร้างเครือข่ายและจัดการส่วนได้เสีย
ร่วมกัน

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ การบริ ห ารความเสี่ ย งของสาขาวิช าบรรลุ เป้ าหมายตามแผนบริห ารความเสี่ ย งจึ งก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ด้าน
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน และครู
ภายในสาขาวิชา

มาตรการป้องกันและควบคุม
ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความ
ไว้วางใจในระบบการดูและติดตาม
คุณภาพชีวิต

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท

นักเรียนนักศึกษา มีความรักและ
ศรัทธาต่อองค์กร เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ

เป้าหมายความสาเร็จ
จัดทาระบบรักษาความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด, การรักษาการ,
การประชุมกับชุมชนในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ผสานเครือข่าย ครู ผู้ปกครอง
อาชีวศึกษาจังหวัดและสถานศึกษาอื่น
ในจังหวัดนครนายก จัดสายตรวจ
ร่วมกับเขตพื้นที่ในการพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

- 18 ด้าน
มาตรการป้องกันและควบคุม
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ผู้เรียน มีจิตใจเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
โดยไม่พึงพายาเสพติด

เป้าหมายความสาเร็จ
จัดบริการตรวจสารเสพติด ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง พฤติกรรมผู้เรียนร่วมกัน
ระหว่าง ครู ผูเ้ รียน เพื่อน และผู้ปกครอง
2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม
ผู้เรียนมีจิตสานักในวัฒนธรรมอันดี ปลูกจิตสานึก ในวัฒนธรรมอันดีงาม
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งามของไทย และประพฤติตนอยู่ใน ของชาติ และให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรมอันดี
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนัน ผู้เรียนมีความภูมิใจในวิชาชีพ และมี เข้าร่วมกลุ่มพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้าง
และการมั่วสุม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพที่ เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรม การหนี
ตนรักโดยไม่หวังพึ่งพาการพนันและ เรียน และการมั่วสุมในที่ไม่อันควร
มั่วสุมกับอบายมุข
(กรรมการครูปกครอง)
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. ควรพัฒนาประเด็นการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างและผู้ประกอบการให้ครบตามที่ สมศ.ระบุและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีปริมาณมากเพียงพอที่จะ
นามาวิเ คราะห์ ข้อ มูล จึ งจะเป็ น ข้ อมูล ที่เชื่ อถื อ ได้
ส่วนการกาหนดค่าระดับความพึงพอใจควรให้สอดคล้อง
กับ สมศ.
2. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้กับ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
3. ควรกระตุ้นให้ทุกสาขาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
4. ควรมีนโยบายและให้การสนับสนุนทุกสาขาวิชา
ในการจัดทาวิจัย/สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีการพัฒนา
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ดาเนินการสารวจและประเมินความพึงพอใจ ของ
สถานประกอบการ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา และนาผล
มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน
ดาเนินโครงการ จัดผู้เชี่ยวชาญในชุมชน หรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น และจัดทาโครงการเพื่อบรรจุเข้า
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
การดาเนินการของวิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการได้โดย
การระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อจัด
กิจกรรมในส่วนกลางร่วมกัน เนื่องจากมีปริมาณผู้เรียน
และครูในแต่ละสาขาจานวนน้อย
จัดทาโครงการการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ใน
ระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดสรรและระดมทุนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาวิชาได้เข้าถึง
แหล่งทุนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการที่ตรง
กับวิชาชีพ
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2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)
5. ควรจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมสร้าง และถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีอยู่เพื่อพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. วิทยาลัยฯ ควรกาหนดนโยบายให้ครูได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ.
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. การแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ

2. การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษา

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ควรดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและมีการเผยแพร่
2. ควรมีการแยกแผนพัฒนา และแผนกลยุทธ และ
แผนปรับปรุงออกจากกัน และมีการเผยแพร่
3. ควรมีการติดตามเร่งรัดการดาเนินการของโครงการ
ตามแผนงานให้แล้วเสร็จและมีการสรุปผล
4. ควรจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. ควรให้มีการประเมินภายในตามมาตรฐาน สมศ.
ประจาทุกปี

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้
ผสานเป็นเครือข่าย ทั้งบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า
จัดดาเนินการให้ครูได้จัดทา แผนพัฒนารายบุคคล และ
จัดทาแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล เพื่อบันทึกและเก็บ
สะสมความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาชากร และวิชาชีพ
เร่งดาเนินการสรรหา และดาเนินการจัดประชุมเพื่อ
เลือกตั้งประธาน และดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสถานศึกษา ในการร่วมพิจารณา แผนพัฒนา
สถานศึกษาและการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวาระ
จัดดาเนินการให้ครูได้จัดทา แผนพัฒนารายบุคคล และ
จัดทาแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล เพื่อบันทึกและเก็บ
สะสมความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาชากร และวิชาชีพ
จัดกิจกรรม และโครงการ เสริม เช่น การติวเข้มก่อน
การทดสอบ การจัดกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์
บูรณาการการเรียนการสอน และการรณรงค์การใช้
ภาษาที่ 3 เช่นกิจกรรม หน้าเสาธง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพือ่ การเรียนรู้
ดาเนินการจัดทาโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนคุณภาพสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย โดยได้จัดทาออกเป็นแต่ละส่วนแยกจากกัน
ดาเนินการโดยงานแผนงานและความร่วมมือ ในการ
ติดตามการดาเนินงาน และรายงานผล เป็นรายไตรมาส
ให้กับฝ่ายบริหารดาเนินการ
เร่งดาเนินการสรรหา และดาเนินการจัดประชุมเพื่อ
เลือกตั้ง ประธาน และดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสถานศึกษา ในการร่วมพิจารณา แผนพัฒนา
สถานศึกษาและการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวาระ
ดาเนินการโดยการแต่งตั้งกรรมการประเมินโดยใช้
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ ดาเนินการ
ประเมินตนเอง ทุกสาขาวิชาจากรายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชา
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ต่อ)
6. ควรให้มีการดาเนินการด้านการจัดทาวิจัยการเรียน จัดทาโครงการการจัดทานวัตกรรมกรรม สิ่งประดิษฐ์
การสอน วิจัยสถาบันหรือวิจัยด้านนวัตกรรม และ
ของผู้เรียน และส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ โดยให้สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เรียนให้ชัดเจน เผยแพร่ในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดสรรและระดมทุน
และต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาวิชา
ได้เข้าถึงแหล่งทุนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการ
ที่ตรงกับวิชาชีพ
7. ควรให้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจของ
ดาเนินการสารวจและประเมินความพึงพอใจ ของสถาน
สถานศึกษาต่อผู้สาเร็จการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ประกอบการ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา และนาผลมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผน และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
8. ควรปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศของ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะ
วิทยาลัย ผ่านเครือข่ายเพื่อให้มีความสะดวกในการ
และติดตามความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลในระดับ
นาข้อมูลไปใช้งานและควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พั ฒ นาผู้ เรี ย นและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ใ นเชิ ง วิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็ นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่า ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทาและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่ดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ พื้น ฐานที่ จาเป็ น ต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้ แก่นักเรียนที่ส อบไม่ผ่ านในรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปวช.
4. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้า
มาใช้ร่วมกับการมอบให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม
Home room สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบประพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้
ตามความเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู
เป็นประจาทุกวัน
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์
ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน 615 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 743 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 ของผู้เรียนทั้งหมด
เมื่อนามาคิดตามเกณฑ์การตัดสิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

- 22 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณ ภาพของ
ผู้เรียน
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย ฯ มี โครงการ ส ารวจความต้ อ งการของสถานประกอบการ ในการจั ด
การศึกษาร่วมกัน ในระบบทวิภาคี และระบบปกติ ในการฝึกงานและการฝึกอาชีพ และมีการประเมินผลความ
พึงพอใจและผลของการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิด
คุณภาพก่อนเข้าสู่สถานประกอบการในการฝึกงานในระบบปกติ และการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี เช่น
 โครงการต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
 การบูรณาการคุณธรรมเข้าในการเรียนการสอน
 การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน
 การฝึกประสบการณ์จริง
 โครงการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ/ฝึกงาน
 มีก ำรท ำเครื่ องมื อเพื่ อ ประเมิ น ควำมพึ งพอใจของสถำนประกอบกำร เพื่ อเป็ น กำรยกระดั บ
นักเรียน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์ จากการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน ประจาปี
การศึกษา 2558 เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ได้ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.33 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของผู้เรียนทุกคนที่ต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสะท้อนถึงการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณ ภาพ ดังนั้นวิทยาลัยได้มีการ
ประชุม มอบหมาย บุคลากรได้ดาเนิน กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
นักเรียนนักศึกษาได้รับการประเมินทุกคน และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 2
ความพยายาม วิทยาลัยฯ สาขาวิชากาหนดให้มีการทดสอบมาตฐานวิชาชีพในสาขาที่เรียน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
โดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินผลของสาขาวิชา โดยแผนกวิชาเป็นผู้จัดทาข้อสอบและแบบประเมินผล
ร่วมกับงานวัดผล โดยพิจารณาจากหลักสูตรตามสาขาวิชาภายใต้การกากับ และจากคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ อาชีวศึกษา จังหวัดนครนายก โดยดาเนินการดังนี้
1. มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนสาเร็จการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีการประชุม วางแผน ชี้แจงการดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. มีการสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

- 23 ผลสัมฤทธิ์
ความพยายามในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่สอดรับกับการจัดการศึกษา ยังผลให้ ผู้เรียนที่สาเร็จ
การศึ ก ษา มี ผ ลการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ผ่ า น จ านวน 210 คน จากผู้ เข้ า สอบ 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
ตั วบ่งชี้ที่ 1.4 ร้ อยละของผู้ เรียนที่มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงและวางแผนให้ ค รู ผู้ ส อน ผู้ เรี ย นทราบถึ ง
จุดมุ่งหมายของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล การทดสอบแก่ผู้เรียน ระดับ ปวช.3 ปวส.2 และดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชาที่จะต้องใช้ทดสอบ V-NET
ความพยายาม ด าเนิ น ได้ มี ก ารวางแผนและด าเนิ น การพั ฒ นาผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น
กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้
มากที่สุด ดังนี้
1. จัดทาโครงการ พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน Pre V-NET
และ V-NET ของนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
2. มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบ V-NET แก่ครูและนักเรียน
3. มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบ V-NET แก่ครู และนักเรียน นักศึกษา
4. มีการจัดหนังสือคู่มือการทดสอบ V-NET เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
5. มีการจัดติวให้ความรู้แนะแนวการทาข้อสอบแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ
6. มีการจัดทาข้อสอบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาค้นคว้า ฝึกทาข้อสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผู้ที่มีผล
การสอบ สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับ ชาติ จานวน 60 คน จากผู้ เข้าสอบ 215 คน คิดเป็ น 27.91% ค่า
คะแนน 2.79 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้
ตั วบ่งชี้ที่ 1.5 ร้ อยละของผู้ เรียนที่มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จาเป็น ในการ
ดาเนินงานของผู้เรียน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสารภาษา ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัด
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เช่ น โครงการสอนภาษาอั งกฤษในตอนเช้ า หน้ า แถว Talking English in the
Morning by Teacher โครงการวัน คริสต์มาส และโครงการป้ายประโยคภาษาอังกฤษบริเวณ Cover Way
และตามแผนกวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะในด้านการ
สื่อสาร บูรณาการเข้ากับภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยเน้นให้ ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและ
พัฒนาการเรียนทักษะการใช้ภาษาด้วยตัวของผู้เรียนเอง และจากผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- 24 ความพยายาม วิท ยาลั ย ฯ มี ก ำรวำงแผนและด ำเนิ น กำรพั ฒ นำผู้ เรีย นอย่ ำงเป็ น ระบบและเป็ น
กระบวนกำรเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ใน
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษให้มำกที่สุด ดังนี้
1. มีกำรประชุมชี้แจง ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรทดสอบ V-NET แก่ครู และนักเรียน
2. มีกำรจัดหนังสือคู่มือกำรทดสอบ V-NET เพื่อให้ครู และนักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ
3. มีกำรจัดติวให้ควำมรู้แนะแนวกำรทำข้อสอบแก่นักเรียนผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบ
4. มีกำรจัดทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำ ฝึกทำข้อสอบ
ผลสัมฤทธิ์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 58 คน จากผู้เข้าสอบ 202 คน คิดเป็น 28.71 % ค่า
คะแนน 2.87 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน 2556
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงอัตราผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในแต่ละชั้นปี ในแต่ละ
สาขาวิชาโดยได้จัดทาโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนประจาปีเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้าจานวน น้อย
ความพยายาม วิทยาลัย ฯ มีความพยายามในการแก้ปัญ หา ผู้เรียนออกกลางคัน เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เป็นประจาทุกปี โครงการพบครูที่ปรึกษาโดยจัดให้พบหน้าแถวเป็นประจาทุก ในการ
ติดต่อกับผู้ปกครอง, โครงการเยี่ยมบ้าน โดยครูที่ปรึกษา เพื่อลดช่องว่างของครูและนักเรียน และเพื่อประเมิน
สภาพจริง ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนดาเนินการป้องกันความเสียงด้านอื่น ๆ
ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดาเนิ นงานของโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในรอบที่ผ่านมา จะพบว่า
นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สามารถจบตามเกณฑ์ ได้ทั้งหมดนั้นมีเป็นส่วนน้อย ที่เกิดปัญหาจากผลการเรียนส่วน
ใหญ่ ที่ พ บคือ ปั ญ หาจากสั งคม และสิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ วิทยาลั ยฯ จึงได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่ อแก้ ปัญ หา
ผลกระทบที่เกิดจากสังคมและนามาสู่การออกกลางคันของผู้เรียน
ผลของผู้ที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบจากแรกเข้า คือ ปวช. เข้า 325 คน จบตามเกณฑ์ 116คน
ระดับ ปวส. เข้า 80 จบตามเกณฑ์ 60 คน รวมจบตามเกณฑ์ จานวน 176 คน จาก 405 คน คิดเป็ น
43.46 % ค่าคะแนน 2.71 ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ที่จะมี
ผลถึงการรับเข้าทางานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อโดยจัด
ดาเนิ น โครงการต่าง ๆ ที่เน้ น ในการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรอบรู้และคุณ ธรรม และมีการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาในช่องทางที่หลากหลาย

- 25 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา ได้
มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเมื่อสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
 กิจกรรมการฝึกงานในสถานประกอบการ
 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน
 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 92.93 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 1.9 ระดั บ ความพึ งพอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ สถานศึ ก ษาหรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักที่จะให้สถานประกอบการหน่วยงาน สถานศึกษา หรือรับ
บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือกลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการ รวมไม่น้อยกว่า 30
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการที่จะพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
แผนพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความรู้ทักษะการสื่อสาร และความรู้พื้นฐาน ในโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
และโครงการที่เน้นการพัฒนาสมรรถะวิชาชีพ เช่น การจัดหาวัสดุการฝึก การจัด การเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบั ติ ฝึ กงานในสถานประกอบการ การออกบริการวิช าชีพ เช่น โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการ Fix it Center ฯ
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากความตระหนักและพยายามของิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน มีผลการดาเนินงานตามประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ (1) และมีผลตาม (5) ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

- 26 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 88.86

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) และมีผล
(5)

ดีมาก

ร้อยละ 92.51

ดีมาก

ร้อยละ 27.91

พอใช้

- 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

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

ได้รับการยกเว้น

ได้รับการ
ยกเว้น

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก 4.51-5.00
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม - ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
2.00 ขึ้นไป

- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน - ดีมาก ปฏิบตั ิ (1) และมีผล (5)
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ - ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน - ดีมาก 4.51-5.00
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา - ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50

ระดับชาติขนึ้ ไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง

- 27 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา - ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา - ดีมาก 4.51-5.00
ทีไ่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ - ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
1.9 ระดับความพึงพอใจของ
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
สถานประกอบการ หน่วยงาน
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1 และมีผล (2)
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 43.46

พอใช้

ร้อยละ 92.93

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) และมีผล
(5)

ดีมาก
4.17

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี
ตัวบ่งชี้ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

- 28 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับ คุณภาพในการใช้และพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการของท้องถิ่น เนื่องจากผู้ที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลั ยการอาชีพนครนายกจะต้องเข้า
ทางานในสถานประกอบที่ในท้องถิ่น
ความพยายาม วิทยาลัย ฯ มีการดาเนินการให้ สาขาวิช าแต่ล ะสาขา ได้ทาการส ารวจและพัฒ นา
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการที่ได้ทาความร่วมมือ ในการฝึกอาชีพ มีการติดตามการใช้หลักสูตร โดยการ
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับ นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษา มีการดาเนินการตามขั้นตอนประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5) และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักโดยมอบหมายให้ครู จัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา ที่บูรณาการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความหลากหลายวิธีการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามการสอน และประเมินผล
โดยผู้เรียน
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพในการจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร เพื่อจัดแผนการเรียนในแต่ล ะสาขาวิช า. ครูผู้ส อนในแต่ล ะรายวิช า
จัดทาแผนการเรียนรู้ โครงการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย นิ เทศติดตามครูผู้สอน การประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน เพื่อการพัฒ นาอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการดาเนินการต่าง ๆ ทาให้ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีครูที่ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกคน
ทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผลตามประเด็น (5) และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนัก ถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ของครูผู้สอนทุกคนที่นอกจากจะมีนโยบายให้ครูทุกคนทาแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดทาคลังแผนฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาสื่อการสอน และเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายาม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ครูได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและทาบันทึกหลังการ
สอน ให้ครูนาผลจากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปทา
วิจัยและนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนการสอน

- 29 ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ยังผลให้การจัดกิจกรรมการสอน ของครู จานวน
46 คน ได้จัดกิจกรรมครบทุกประเด็นการเรียนการสอน และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก การประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องและแม่นยา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เห็นภาพ
ของการพัฒนาผู้เรียนได้แม่นยาที่สุด วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการส่งเสริมให้ครูได้ใช้การวัดและประเมินผล
โดยกาหนดเป็น นโยบายให้ทุกรายวิชาได้ทาการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียน ก่อนทาการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ
ความพยายาม วิทยาลัย ฯ มีความพยายามให้ ครูได้จัดทาแผนการสอน โดยในองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องมีการชี้แจงเรื่อง การวัดและประเมินผลต่อเรียน รวมทั้งการส่งผลคะแนน แก่
ฝ่ายวิชาการ ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาและคาดว่าจะเกิดความ
เสี่ยงต่อการออกกลางคันที่งานวัดผลอย่างต่อเนื่อง และการจัดทาแผนการสอนของครูนั้นมีการบูรณาการการ
วัดผลโดยการเพิ่มคะแนนค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินการจากโครงการดังข้างต้น มีผลให้ครูได้พัฒ นาคุณภาพ ในการวัดและ
ประเมินผล ปฏิบัติตามประเด็นได้ครบทั้ง 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงานของนักศึกษาระบบ ปกติและนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยกาหนดนโยบายให้งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคีได้จัดทาแผนพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปี
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีความพยายามในการดาเนินการสร้างเครือข่าย สถานประกอบการใหม่
เพิ่มขึ้น และพัฒนาระดับคุณภาพของความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพในการฝึกงานและดาเนินโครงการต่าง ๆ
ที่สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน การนิเทศติดตาม และ
มีการวัดและประเมินผลจริง ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงาน ส่งผลให้มีจานวนสถานประกอบการเพียงพอ ต่อ
การฝึ กงานของผู้ เรีย น ผู้ เรีย นที่ ผ่ านการฝึ กงานแล้ ว มีความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน มีคุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (5)

ดีมาก

- 30 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน รายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
-

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

5

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดกาเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ภาระงานของครูที่นอกเหนือจากการสอนมีมาก

- 31 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒ นาสถานศึกษาตามอัตลั กษณ์ ผู้บริหารมีภ าวะผู้นา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการสรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ โดย
มีการเสนอรายชื่อจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและดาเนินการตามขั้นตอน
ความพยายาม ความพยายามของการดาเนิ น งานของกรรมการวิท ยาลั ย ฯ อย่างมี คุ ณ ภาพ โดย
พิจารณาจากการดาเนินการของกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้มีการสรรหา และดาเนินการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ และมีการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาสถานศึกษา และมี
การพิจ ารณา ผลการดาเนิ น การประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งพิจารณาเห็ น ชอบ ผลการรายงานการ
ประเมินตนเองประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยได้มีกำรดำเนินงำนตำมกรอบงำน ตำมประเด็น
พิจำรณำ และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยได้
ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ครู นักเรียน กรรมการวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีควำมพยำยำมในกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อเป็นกรอบ
กำหนดกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ โดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดทำ ตลอดจนมีกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปี
ผลสั ม ฤทธิ์ การด าเนิ น การจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาดั ง กล่ า ว มี ลั ก ษณะการ
ดาเนินการ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ และตอบสนองผลจากการดาเนินการปีก่อนอย่างถูกวิธี มี
การดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็นพิจารณา มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนให้เกิดความโดดเด่น และชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน จึงกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน เสนอ และเผยแพร่
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ และได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
อัตลักษณ์ “ผู้เรียนมีจิตอาสา” แก่ผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการมีการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการต่าง ๆ เพื่ อให้ผู้เรียนได้เกิดทัศนคติที่ดี ในการบาเพ็ญประโยชน์ในด้าน
ต่ างๆ เช่ น การออกหน่ ว ยบริ ก ารร่ ว มด้ ว ยช่ วยประชาชน โครงการ Fix it Center โครงการกิ จ กรรม Big
Cleaning

- 32 ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน มีการดาเนินการ
จากการมีส่วนร่วมในการกาหนด และดาเนินการตามขั้นตอนตามประเด็นพิจารณา ครบทั้ง 5 ประเด็น และมี
ผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร การดาเนินการ
ต่าง ๆ ของผู้บริหารจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมีการประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อเป็นการสะท้อน
การดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการดาเนินงานตามนโยบายของ สอศ. ในด้านต่าง ๆ
เช่น การเพิ่มปริมาณผู้ เรียน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และการบริการสังคม การสร้างเครือข่ายการศึกษา
ร่ ว มกั บ ประชาคมอาชี ว ศึ ก ษา และโรงเรี ย นมั ธ ยม ขยายโอกาสการขยายและเปิ ด โอกาสแก่ ผู้ เรี ย นทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนองนโยบายเรียนฟรี การยกระดับคุณภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินงานและระดับคุณภาพในการบริหารงานสามารถดาเนินงานสนองนโยบาย
สอศ. ตามนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการ
นาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จึงได้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ
เพื่อช่วยในการตัดสินในและอานวยความสะดวกในการใช้งานของทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเครือข่าย และอื่น ๆ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันมีการดาเนินการให้ครู และบุคลากรได้ใช้ระบบสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการ เช่น ระบบ
RMS 2012 ที่เชื่อมโยงข้อมูลงานทะเบี ยน งานวัดผล งานครูที่ปรึกษา งานสารบรรณ งานห้ องสมุด เก็บ
ข้อมูลการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ และนาผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนิน งานด้านสารสนเทศ วิทยาลัยฯ มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการดูแลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ด้านต่าง ๆ ด้วยการ
ร่วมกันวิเคราะห์ห าสาเหตุ และปั จจัยความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ และได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ล ะ
สาขาวิชาและรวบรวมเป็นแผนของวิทยาลัยฯ ครบทั้ง 5 ด้าน
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการพยายามในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสาขา
และวิทยาลัยฯ ร่วมกันหามาตรการให้ครูและบุคลากรในหน่วยงาน มีการป้องกั นและควบคุมความเสี่ยงด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงทั้ง ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติดด้านสังคม
และด้านการพนันและการมั่วสุม
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนิ น การการบริห ารความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการ ผลการดาเนิน การ
บริหารความเสี่ยงประเด็นการพิจารณาความเสี่ยง ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ
ดีมาก

- 33 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ดูแลผู้เรียน โดยได้มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบให้ครูเป็นครูที่ปรึกษำของนักเรียนนักศึกษำทุกระดับชั้นทุกสำขำ
งำน กำหนดให้มีแบบบันทึกกิจกรรมผู้เรียน พบครูที่ปรึกษำ มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนนักศึกษำ กิจกรรมอบรมควำมรู้ให้ครูที่ปรึกษำ
ความพยายาม ความพยายามในการดูแลผู้เรียน วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน
ตั้งแต่แรกเข้า มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและบันทึกผลการดูแล
นั กเรีย น จั ก ทารายงานการพั ฒ นาผู้ เรีย นรายบุ คคล เพื่ อเพิ่ม ช่องทางและเป็ น การแสดงความก้าวหน้าให้
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้วางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน การจัดทุนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดี การ
เรียนดี ทั้งทุนให้เปล่า และทุนกู้ยืมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดาเนินงานดังกล่ าว วิทยาลัยฯ สามารถดาเนินงานพัฒ นาระบบการดูแล
ผู้เรียน ได้ครบกระบวนการและประเด็นพิจารณา ทั้ง ครบ 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศ น์ของสถานศึกษา
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 และนาผลมาปรับปรุง การบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการดาเนินการครบ
ตามทุกประเด็นพิจารณา และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาได้จัดให้มีห้องเรียน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประจาสาขาวิชา และจัดการพัฒ นาซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ครุภัณ ฑ์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้พยายามในการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมในสาขาที่ขาดแคลนและต้องการ
สร้างแรงจูงใจในการศึกษา เช่น ครุภัณฑ์สาขาเชื่อมโลหะ จั ดซื้อคอมพิวเตอร์ประจาสาขาวิชา และศูนย์การ
เรียนรู้ โครงการจัดหาวัสดุฝึกประจาภาคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ผลสั ม ฤทธิ์ จากการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการบริห ารจั ด การวัส ดุ วิ ท ยาลั ย ฯ สามารถ
ดาเนินการได้ครบกระบวนการดาเนินการได้ครบทุกประเด็นพิจารณา และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

- 34 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา อีกทั้งส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
จากหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านวิช าชีพ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต นอกจากนี้ยังจัดให้ มีการมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม วิท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยการจั ด ท า
โครงการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งส่ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต นอกจากนี้ยังจัดให้มีกรมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในโอกาสต่าง
เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย
การจัดทาแผนการพัฒ นาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแต่ละปี
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี มีการ
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ครู และนั กเรีย นจัดทาและดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลู กฝั งจิตสานึกและ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานในการบริหารการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการ
ได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก วิท ยาลั ย ฯ มี ก ารระดมทรัพ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ าย ทั้ งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ สถำนประกอบกำร
งบประมำณวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ความพยายาม ความพยายามของวิทยาลัยฯ ในความร่วมมือกับองค์กรและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการ
ดาเนินงาน ทั้งในวิทยาลัยฯ และกับประชาคมอาชีวศึกษา เช่น ระดมทรัพยากร ในโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
Fix it Center การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้
กับนักศึกษา รวมทั้งความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการส่งนักศึกษา เข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนินการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายต่าง ๆ วิทยาลัยฯ
สามารถดาเนิน การตามประเด็น พิจารณาได้ครบทุกประเด็นพิจารณา และมีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

- 35 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยฯ
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ

เกณฑ์การตัดสิน
-

ดีมาก ปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ดีมาก ปฏิบตั ิ (1) - (5)
ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ดีมาก ปฏิบตั ิ (1) - (5)
ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ดีมาก ปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ดีมาก ปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ดีมาก ปฏิบตั ิ (1) - (5)
ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ดีมาก ปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1 ข้อ

-

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

4.42
ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

4.25
ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

(5)
ดีมาก

- 36 ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ

-

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

4.92

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อ ม 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 ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี

- 37 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัย ฯ มีความตระหนักในการให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพในหน่วยงาน และท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และความศรัทธาต่อวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยได้กาหนดเป็นนโยบายการดาเนินการประจาปีของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการดาเนินการให้บริการวิชาชีพ และวิชาการกับชุมชน
ในโครงการ Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน การสอน 108 อาชีพ การให้บริการระบบเสียง และอื่น ๆ
ที่ได้รับการร้องขอ โดยหมุนเวียนนักศึกษา บุคลากร และจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนิ น การดังกล่าวทาให้ วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ จากชุมชน ที่สามารถ
สะท้อนภาพเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือ สถานศึกษา พัฒนาชุมชน ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
-

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- การดาเนินการให้ผู้เรียนแต่ละสาขางานให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ในสถานศึกษา

- 38 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารจัดการให้จัดทาสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน โดยกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทุกระดับ ได้ใช้ความรู้ในการจัดทานวัตกรรม
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ
ความพยายาม วิท ยาลั ย ฯ มีก ารจั ดตารางเรียนรายวิช าโครงงาน/โครงการให้ กับ ผู้ เรียนในชั้ น ปี
สุดท้าย มีการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดทา
นวัต กรรม วิท ยาลั ย ฯ จั ด ท าระบบฐานข้อ มู ล เพื่ อเป็ น แหล่ งรวบรวม และเผยแพร่ต่ อ สาธารณ ส่ งชิ้น งาน
นวัตกรรม ที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ น การด้านการพัฒ นาการบริห ารจัดการโครงงาน สิ่ งประดิษฐ์ฯ วิท ยาลั ยฯ
สามารถดาเนินการได้ตามประเด็นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้ง 5 ประเด็น และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่
ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ สร้างความตระหนักให้ ครูมีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพ การสนับสนุนท้องถิ่นได้จัดทางานวิจัยการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา โดย
กาหนดเป็นนโยบายให้ครูได้จัดทางานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการวิจัยต่อปีการศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมโดยจัดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ให้ครูได้จัดทาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาสื่อการสอน เพื่อต่อยอดงานวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ครูมีความรู้ กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทา
งานวิจัยเพิ่มขึ้นจนสามารถจัดทาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอน ตามประเด็น พิจารณา
ที่ 1- 5 และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบตั ิ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
-

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

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
5

- 39 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝังความรักชาติ กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย
และมีการประเมินการดาเนินโครงการและผลของโครงการ ตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียน
ประจาปี
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการกิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และลดการออกกลางคันต้านภัยยา
เสพติด กิจกรรมไหว้ครู ทาบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for
Dad , Bike for Mom และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ผลสั ม ฤทธิ์ ผลการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิท ยาลัยฯ สามารถดาเนินการตามกระบวนการประเด็นพิจารณาครบทุกประเด็น
และมีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เ รียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจ กรรม โครงการ การปลูกจิ ตส านึ ก ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีการประเมินผลโครงการด้านการ
ดาเนินการและความพึงใจต่อโครงการตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียนประจาปี
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการดาเนินกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรม Big cleaning day โครงการลงนามถวายพระพร
และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติทาดีเพื่อพ่อหลวง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

- 40 ผลสั ม ฤทธิ์ การด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการได้ครบทุกประเด็นการพิจารณาคุณภาพ และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก วิทยาลั ยฯ ดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในวิทยาลั ยฯ และผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลโครงการด้านการดาเนินการและ
ความพึงใจต่อโครงการตามระบบคุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาผู้เรียนประจาปี
ความพยายาม วิทยาลั ยฯ มีความพยายามในการดาเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทาไว้ใน
แผนพัฒนาผู้เรียนประจาปี เช่น โครงการกีฬานันทนาการ ลดการออกกลางคันต้านยาเสพติด กิจกรรมยุวชน
ประกัน ภัย โครงการขับ ขี่ป ลอดภัย โครงการปลูกฝั งอุดมการณ์ ความรักชาติให้ แกเยาวชน โครงการกีฬ าสี
ภายใน และกิจกรมต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ น การด้านการพั ฒ นาคุณ ภาพในการส่ งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
วิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการได้ครบประเด็นพิจารณา ทุกประเด็น มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
มาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก วิทยาลัย ฯ ดาเนินการให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงานมีโครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูแ ละบุคลากรทุกฝ่าย และ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการให้ความรู้และดาเนินการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการดาเนินโครงการ เช่น โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โครงการ
อาชีวะสร้างเถ้าแก่น้อยสู่อาเซียน กิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริจาคและส่งมอบคืนประชาชนที่มีความ
ขาดแคลน และมีการสรุปประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการได้ครบประเด็นพิจารณา ทุกประเด็น มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

- 41 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

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

-

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

-

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

5

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี

- 42 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาการดาเนินการจัดทาการประกันคุณภาพ
โดยได้กาหนดนโยบาย การจัดทาการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา ครูรายบุคคล และผู้เรียนรายบุคคล
ในการจัดทารายงาน ในแต่ละระดับที่แตกต่างกันไป
ความพยายาม วิท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ กรรมการติดตามประเมินผล
ประจาปี กรรมการรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดทารายงานการพัฒนาตนเองรายบุคคล
ผลสัม ฤทธิ์ จากการดาเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนสามารถจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับสถานศึกษา ประจาปี 2558 และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดให้ความรู้แก่บุคลากร นักเรียนทุกคน เพื่อให้
เกิดทิศทางการดาเนินการในรูปแบบเดียวกัน
ความพยายาม สถานศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดทาปฏิทิน/คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
3. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
4. จัดทา/แจกมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2555 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็น
พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้
5. นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินการมีผลดังนี้
จานวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - ตัวบ่งชี้
จานวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ต้องปรับปรุง - ตัวบ่งชี้
จานวนมาตรฐานที่ได้ระดับ พอใช้ 3 ตัวบ่งชี้
จานวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ดี 2 ตัวบ่งชี้
จานวนมาตรฐานที่ได้ระดับ ดีมาก 28 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินผล ตัวชี้วัดนี้ ได้ในระดับ ดี

- 43 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบตั ิ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ลการตั ด สิ น ตาม
2. ระดับคุณภาพในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่
2555
อยู่ ใ นเกณฑ์ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หรื อ ต้ อ ง
ปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี 24-33 ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้
- - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12ตัวบ่งชี้

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

28 ตัวบ่งชี้

ดี

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี

ดี

- 44 ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้
มาตราฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมวางแผน เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดทาแผนปฏิบั ติการที่ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการ
ติดตามประเมิน ผลและเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒ นาและจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ นของสถานศึกษา มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประจาปี มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปฏิบัติ
ตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้ตระหนักชี้แจงและวางแผนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้
ครูผู้สอนใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับ สภาพปัจจุบันและ
ปรั บ ปรุงรายวิช าเดิม เกี่ย วกับ เนื้ อหาสาระ โดยร่ว มกับ สถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้ดาเนินงานจัดทาสารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรโดย
สารวจจากครูผู้สอน ผู้เรียน หน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก มีการพัฒนาหลักสูตร มีการนาหลักสูตร
สมรรถนะที่พัฒนาแล้วไปบู รณาการลงในการเรียนการสอนจริง โดยการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะบูรณาการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสมรรถนะลงในหน่วยการเรียนของแต่ละ
รายวิชา ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง ทาได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูใช้และพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)
และ (5) มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

- 45 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึก ษาชี้แ จงให้ค รูจัด ทาแผนการจัด การเรีย นรู้ร ายวิช าด้ว ย
เทคนิควิธีก ารสอนที่ห ลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร เพื่อจัดแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา
2. ประชุมวางแผน การจัดการกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์
3. ให้ครูจัดทา/จัดหาสื่อการสอน/ใบงาน/ใบความรู้
4. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา จัดทาแผนการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดย
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน
ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement) ผลจากการพั ฒ นา คุ ณ ภาพในการจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิช า เพื่ อ พัฒ นาผู้ เรี ย นอย่ างเป็ น ระบบส่ งผลให้ ผู้ เรียนมีความรู้ และทักษะที่ ใช้ในการปฏิ บัติ งาน มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สถานศึก ษามีครูที่ดาเนิ น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้ว ยเทคนิควิธีการสอนที่ ห ลากหลายใน
รายวิชาที่สอน คิดเป็น ร้อยละ 100 ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผลตามประเด็น (5) มีผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลายโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและทาบันทึกหลังการสอน ให้ครูนาผลจากการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ
1. รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. ประชุมและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ตามตารางสอนที่กาหนด
3. ให้แต่ละแผนกวิชามอบหมายครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย เทคนิคการสอนที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. สรุปและประเมินผลคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น มีผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

- 46 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้มีโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย มีการประชุมวางแผนชี้แจงกับครูและผู้เรียนกับการระดมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษา
โดยระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอยการ
งบประมาณ ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ความพยายาม (Attempt) สถานศึ กษาด าเนิ นงานตามโครงการระดมทรั พยากรในการจั ดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย มีการประชุมวางแผนชี้แจงกับครูและผู้เรียนกับการระดมทรัพยากรด้านต่าง งบประมาณ
ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และเงินทุนสนับสนุน ในการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลจากการดาเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษา มีเครือข่ายให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพั ฒ นาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ระดับ
คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 4 ข้อ มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีความตระหนักในการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา จึงจาเป็นให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมัยและทัน
ต่อวิชาชีพ
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีความพยายาม ให้ครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับ
การพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากการดาเนินงาน ร้อยละ 29 ของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนาด้าน วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอน
หลั ก สู ตรวิช าชี พ ระยะสั้ น ทั้ งหมดในสถานศึกษา โดยพิ จารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ ระดั บ
คุณภาพในการดาเนินการ ได้ค่าคะแนน 1.82 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อสารสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประจาของสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt) สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การตามแผนงบประมาณที่ ได้ รับ จัด สรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินงานบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ทาให้ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการ ค่าคะแนน 4 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
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ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ได้มีการดาเนินงานและตระหนักถึงคุณภาพของผู้เข้ารับ
การอบรมหลั กสูตรวิช าชีพ ระยะสั้ น โดยเน้ นให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิ บัติ จริงทาให้ ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม
สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ป ระโยชน์ ได้ จริง โดยมีการประเมิ นคุณ ภาพของผู้ เข้ารบการอบรม
โครงการใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้มาตรฐาน
ความพยายาม (Attempt)
1. กาหนดและแจ้ งหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารวัดผลให้ ผู้ เข้ารับ การอบรมทราบก่อนการจัด การ
ฝึกอบรม
2. นาผลการวัดผลประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับอบรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลการดาเนินการให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผล
คะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 87.76 เทียบกับจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเว้นผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ทาให้ระดับคุณภาพใน
การดาเนินการ ได้ค่าคะแนน 5 มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้จัดหลักสูตรระยะสั้นที่แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
และสาเร็จตามหลักสูตร
ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement) ผลการด าเนิ นการมี ผู้ ส าเร็จการฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น
มากกว่า ร้อยละ 97.27 เทียบกับ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา ทาให้ระดับคุณภาพในการ ดาเนินการ ได้ค่าคะแนน 5.00 มีผลการประเมินตามเกณฑ์อยู่ในระดับ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถที่ได้รัยจาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตนเองเช่น
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิน อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเองและครอบครัว
เป็นต้น
ความพยายาม จากความตระหนั ก วิท ยาลั ย ฯ ได้มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่ มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ และนาผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒ น าและ
ปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากความตระหนักและความพยายาม ในด้านความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่
มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ มีผ ลการดาเนินงานตามประเด็นพิจารณา คือ ปฏิบั ติตาม
ประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
วิชาชีพระยะสั้น

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน - พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
สถานประกอบการ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)
จัดการเรียนรู้รายวิชา
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
8.5 ระดับคุณภาพในการระดม
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
- ดีมาก 4.51 - 5.00
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา - ดี 3.51 – 4.50
- พอใช้ 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหาร
- ดี ปฏิบัติ (1) และมผีล (4)
การเงิน และงบประมาณ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตั ิ (1)
- ดีมาก 4.51 - 5.00
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
- ดี 3.51 – 4.50
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน - พอใช้ 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 1 และ
มีผล 5

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

1.82

ต้อง
ปรับปรุง

ปฏิบัติ 1 และ
มีผล 4

ดี

5.00

ดีมาก
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8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

ปฏิบัติ 1 และ
มีผล 5

ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8

4.48

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ จัดการเรียนรู้รายวิชา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ การฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
8.5 ระดับคุณภาพในการระดม ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
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ตอนที่ 4
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
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 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
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 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณ ภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
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 ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
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พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
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 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
4.104 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา
1) บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย
2) สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผู้เรียนในชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นเชิงประจักษ์
การสร้างความแตกต่างของสถานศึกษา
3) สร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้หลากหลาย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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โดยยึดหลักตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน
๔.๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายกโมเดล (N-VEC MODEL)
2) โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
3) โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
4) โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
5) โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษา
7) โครงการพบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร
8) โครงการสารสนเทศในงานครูที่ปรึกษา
9) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก
10) โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับสถำนศึกษำ
11) โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
12) โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
13) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญชาติ 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) โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6) โครงการคลังแผนการสอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
7) โครงการวิพากษ์แผนการเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
9) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน
10) โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนยก
11) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนกวิชาการบัญชี
12) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนกวิชาการบัญชี)
13) โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี
14) โครงการ Teaching in the morning
15) โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการทางภาษา
๔.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย
1) โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์
2) โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
3) โครงการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
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1) โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
3) โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
4) โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที่
5) โครงการบัญชีอาสาบริการวิชาชีพกับชุมชน
๔.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1) โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2) โครงการจัดเก็บคาสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3) โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน
4) โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี
5) โครงการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)
6) โครงการพัฒนาสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
7) โครงการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
๔.๒.๗ แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยบริการและห้องสมุด
๔.๒.๘ แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
1) โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
2) โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
3) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2) ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร นวัตกรรมและการ
วิจัย
3) การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้

