
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่า   การประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน  14 ตัว
บ่งช้ี และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จํานวน  1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งช้ี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานด้าน  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพใน
สถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผู้เก่ียวข้องทุกท่านที่ให้คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

พฤษภาคม 2560 
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1. บทสรุปสาํหรบัผู้บรหิาร 
ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพี และระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
ตัวบ่งชี ้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย มาตรฐานที่  

1 5 3 8 4
2 4 5 5 5 5 4 28 4.6 
3 5 5 5 5 20 5
4 5  5 5

รวม 19 13 10 10 5 4 61 10.16
 

สรปุผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 
1.1 ระดบัตวับ่งชี้    

1.1.1 ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จํานวน  8   ตัวบ่งช้ี 
1.1.2 ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”       จํานวน  2   ตัวบ่งช้ี   
1.1.3 จํานวนตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”     จํานวน  1   ตัวบ่งช้ี   
1.1.4 จํานวนตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง    จํานวน   -   ตัวบ่งช้ี   
1.1.5 ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”    จํานวน   -   ตัวบ่งช้ี  

1.2 จุดเด ่น  (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย ่างเป ็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน           
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด) 

1.2.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
นําระบบสารสนเทศ มาพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2  สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาวิชาชีพ     
1.2.3  สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้เรียน      
1.2.4  ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้ผ่านเกณฑ์ การ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร และ 
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

1.2.5  สถานศึกษาจัดระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้งาน    

1.2.6  สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการจัด
ประชุมตามวาระอย่างสมํ่าเสมอและมีส่วนร่วมในบริหารจัดการ การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

1.2.7  สถานศึกษาการมีการ ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.2.8  สถานศึกษา สนับสนุนการให้การบริการงานวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนเป็น

ที่ยอมรับของสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ 



1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน     
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด) 

1.3.1  ควรพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน      
1.3.2  ระบบการบริหารการเงินด้านงบประมาณ การได้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอสําหรับการจัด

การศึกษา 
 1.3.3  ควรส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของครูให้เกิดประสิทธิภาพ และโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เกิดทักษะและส่งเสริมนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ตอบสนองต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ให้มากย่ิงขึ้น 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเข้าร่วม ประกวดแข่งขัน เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง   

1.4.2 ควรนําผลการดําเนินงานของโครงการมาปรับปรุง พัฒนางานตามวงจรคุณภาพ PDCA และจัดทํา
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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