
 

 

 



ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง ( Self-Assessment Report )  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยรายงานฉบับนี้จัดรวบรวมผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรฐาน ๔  ด้าน จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร สภาพทั่วไปของ
สถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา   

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่,  
งานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล  หน่วยงาน, แผนกวิชา และของ
วิทยาลัยฯ จนส าเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีต่อทางราชการ และเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงาน สืบต่อไป 
 
 
 
        

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         1 – 2  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา        3 – 12  
การด าเนินงานของสถานศึกษา        13 – 14  
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     15 – 46 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     47 – 49 
ส่วนที่ 2 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น     50 – 55  
ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพในอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

ตัวบ่งชี้  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

๖ 

 

รวม 

 

เฉลี่ย มาตรฐานที่ 
๑ ๕ ๔     ๙ ๔.๕ 

๒ ๕ ๕ ๕ 5 ๕ ๕ 30 5 

๓ ๕ ๔ ๔ ๕   ๑8 4.5 

๔ ๕ -     5 5 

รวม 20 13 9 10 5 5 62 10.33 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๑ ระดับตัวบ่งช้ี  
๑.๑.๑ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน  .............10...........ตัวบ่งชี ้
๑.๑.๒ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ...............๓............ตวับ่งชี้ 
๑.๑.๓ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ................-.............ตวับ่งชี้ 
๑.๑.๔ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน ................-.............ตวับ่งชี้ 
๑.๑.๕ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ................-.............ตวับ่งชี้ 
 

๑.๒ จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. สถานศึกษาให้ครูผู้สอนท าแผนการสอนในแต่ละรายวิชา และบันทึกหลังการสอนลงในแผนการ
สอน โดยมีการพัฒนาปรับปรับ แผนการเรียน ทุกภาคเรียน 

2. มีระบบนิเทศการก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่สอน 
โดยมีรายงานที่ชัดเจน 

3. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

4. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. มีการมอบหมายให้ครู หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
6. สถานศึกษามีการท าประกันคุณภาพฯ มีการวางแผน มีกระบวนการท างานที่ครบ PDCA 
7. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย 
8. สถานศึกษามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้าง

บรรยากาศการเรียนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
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๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น งานครูที่ปรึกษา และ 

การวัดผลประเมินผล 
2. สถานศึกษาควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพของมาตรฐาน และ

ตัวบ่งชี้ในการใช้งบประมาณ เพ่ือพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณภาพของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ในการใช้
งบประมาณ เพื่อพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณภาพของงานประกันฯ เช่น ค่าใช้จ่ายวัสดุฝึก งบสนับสนุน
งานวิจัย เป็นต้น 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 

4. สถานศึกษาควรก าหนดเกณฑ์ในการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ปวช.3 จ านวน 3 คนต่อ 1 ชิ้นงาน ปวส.2 จ านวน 2 คนต่อ 1 ชิ้นงาน และควรสรุปรูปเล่มรายงานแยก
เป็นสาขาวิชาและระบุการน าไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการเข้าร่วมประกวด รางวัลที่ได้รับ
ต่างๆ      

 

๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

 1. ควรมีการสรุปรายงานจ านวนของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนของทุกภาคเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
เพ่ือความชัดเจนในการน าค่าไปใช้ค านวนทางสถิติในโอกาสต่อไป 

 2. ควรมีการจัดท ารายงานผลของการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดโครงการทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงและง่ายต่อการน าเสนอผลงานในคราวต่อไป 

 3. ควรจัดท าหลักฐานข้อมูลการเข้าไปใช้ระบบสารสนเทศของ ครู นักศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 4. ควรสร้างแรงจูงใจแก่ครูในการท าวิจัย นวัตกรรม โดยการพิจารณาให้รางวัลทีมวิจัยที่สามารถท า
วิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือมีการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ 
 5. การด าเนินงานทุกโครงการ ควรด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให้ครบทุกข้ันตอนและน า
ผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนางานครั้งต่อไป 

 6. ควรจัดให้มีการส่งเสริม ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใก้เกิดการปฏิบัติงานเป็นประจ าและสามารถน าไป
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการได้ รวมทั้งสร้างทัศนคติว่างานประกันคุณภาพท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
บุคลากร และงานของสถานศึกษา 
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๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

ที่ตั้ง ๖๒ หมู่ ๓ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ 

โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๘๗๗,๐๘-๖๔๑๗-๑๗๘๘   โทรสาร ๐-๓๗๓๔-๙๘๗๘ 

Website  www.ongkharak.ac.th 

E- mail   ongkharak_03@hotmail.com                  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
  ลักษณะของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่ประกอบด้วย 

๑) ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับบ่อเลี้ยงปลาและทางหลวงชนบท 

๒) ด้านทิศตะวันตก ติดกับทุ่งนา 

๓) ด้านทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 

๔) ด้านทิศใต้ ติดกับทุ่งนาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับปานกลางและค่อนข้างยากจน 

ลักษณะสังคมและประชากร จังหวัดนครนายก มีจ านวนประชากรทั้งหมด ๓๖๓,๓๔๕ คน  
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ตั้งอยู่ในกลุ่มของลักษณะเป็นสังคมชนบท 

 

๒.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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        คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจรญิ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกุล 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายมนตรี  แก้วเจริญ 
 

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาววาริน อ่วมเจียกเจรญิ 

งานบัญชี 
นางสาววาริน  อ่วมเจยีกเจริญ 

งานพัสดุ 
นายเฉลิมวุฒิ  โพธิ์เงิน 

งานอาคารสถานที ่
นายอาณัติ  มิศิริ 

งานการเงิน 
นางสาววรารัตน ์ แก้วบุญเรือง 

งานบุคลากร 
นายวัลลภ   บุญขวัญ 

งานบริหารทั่วไป 
นายมนตรี  แกว้เจริญ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาววาริน  อ่วมเจียกเจริญ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นายพิชิต  ประดิษฐ์เจริญ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายมนตรี  แกว้เจริญ 

- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์– นางสาววชริญาณ์  ต้นกันยา 
- แผนกวิชาชา่งยนต์  - นายวิจิตร  ขาวข า 
- แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าฯ- นายเฉลิมวุฒิ  โพธิ์เงิน 
-แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ – นายกิตติศักดิ์  เสนานาม 
-แผนกวิชาบัญช ี - นางสาววรารัตน์  แก้วบุญเรือง 
-แผนกวิชาการจัดการทัว่ไป -นางสาวสมุาลี  คล่องแคล่ว 
-แผนกวิชาการโรงแรม – นางสาววจิิตรา  พุ่มด ี

- แผนกวิชาชา่งเทคนิคพื้นฐาน –นายณฐัพร  หลองเจาะ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายบุญเพ็ง  สุธาธรรม 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาววชิรญาณ์  ต้นกันยา 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางสาวภัทรวรินทร์   อินทรสุนทร 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายกฤษฎา  ช านาญกิจ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายธนศักดิ ์ ไชยบวั 

งานทะเบียน 
นายบุญเพ็ง  สุธาธรรม 

งานประชาสัมพันธ ์
นายพัฒนา  กลมพันธ ์

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
นายธนา  ปัจชามาตย์ 

 

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายกิตติศักดิ์  เสนานาม 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวสุมาลี  คล่องแคล่ว 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายกิตติศักดิ์  เสนานาม 

งานความร่วมมือ 
นายกฤษฎา  ช านาญกิจ 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นายอุทัย  พานกลุ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวภทัรวรินทร ์  อินทรสนุทร 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ 
นางสาวสุมาล ีคล่องแคล่ว 

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวสุมาลี  คล่องแคล่ว 

    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายวิจิตร  ขาวข า 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
นายวัลลภ  บุญขวญั 

งานครูที่ปรึกษา 
นายวจิิตร  ขาวข า 

งานปกครอง 
นายวจิิตร  ขาวข า 

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายวิจิตร  ขาวข า 

4 



 
 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
๑ นายเพชรโยธิน                 ราษฎร์เจริญ 

๒ นางสาวรัตนาภรณ์             แสงกุล 

๓ นางศิริเพ็ญ                      แก้วขวัญ 

๔ นางสาวสุมาลี                   คล่องแคล่ว 

๕ นายวัลลภ                       บุญขวัญ 

๖ นายธนา                         ปัจชามาตย์ 
๗ นายมนตรี                       แก้วเจริญ 

๘ นายบุญเพ็ง                     สุธาธรรม 

๙ นายวิจิตร                       ขาวข า 

๑๐ นางสาววาริน                   อ่วมเจียกเจริญ 
 

 

๒.๒.๓ จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 

 
 

แผนกวิชา / 
สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 

จ านวน
(คน) 

 

สถานภาพ 

 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ๔ ๔ - ๔ - - 1 ๑ 
3 
- 
๓ 

 
3 
 
- 
 
- 

- 
แผนกวิชาช่างยนต์ 4 4 - 4 - - 1 - 
แผนกวิชาการบัญชี ๓ ๒ ๑ ๓ - - - - 
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ 

๓ ๒ ๑ ๓ - - - - 

แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

6 ๕ 1 6 - - 3 - 

แผนกวิชาการ
โรงแรม 

- - - - - - - - 

แผนกวิชาการจัดการ ๑ - ๑ ๑ - - - - 
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๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 

สถานภาพ 

 
ข้า

รา
ชก

าร
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 
 

ลูก
จ้า

ง ป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ัว่ค

รา
ว 

ฝ่ายวิชาการ      

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - ๑ 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - ๑ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - ๑ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - ๑ 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - 

รวม 4 ๕ - - 5 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - ๑ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - - - ๑ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - ๑ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - ๑ 
งานความร่วมมือ 1 - - - ๑ 

รวม 5 - - - ๕ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร      

งานบริหารงานทั่วไป 1 - - - ๑ 
งานบุคลากร 1 - - - ๑ 
งานการเงิน 1 - - - 1 
งานบัญชี 1 - - - ๑ 
งานพัสดุ 1 - - - ๑ 
งานอาคารสถานที่ - - - - - 
งานทะเบียน 1 - - - ๑ 
งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - ๑ 

รวม 7 - - - 7 
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ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 
ลูก

จ้า
งช

ัว่ค
รา

ว 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - ๑ 

 งานครูที่ปรึกษา 1 - - - ๑ 

 งานปกครอง 1 - - - ๑ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 

รวม 4 - - - 4 
 

 

๒.๒.๕ จ านวนผู้เรียนแยกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
ของปีการศึกษาที่รายงาน)  

 
 

          ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี  
 
 

รวม 

๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานการโรงแรม 
รวม 

 
๒๙ 
๑๔ 
๑๑ 
๑๔ 
- 

๖๘ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๑๗ 
- 
- 

๑๕ 
- 

๓๒ 

 
๑๗ 
๑๖ 
๙ 

๑๔ 
- 

๕๖ 

 
- 
- 
- 
- 

๑๐ 
๑๐ 

 
- 
- 
- 
๘ 
- 
๘ 

 
๒๑ 
๑๑ 
๙ 

๑๑ 
- 

๕๒ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๘๔ 
๔๑ 
๒๙ 
๗๒ 
๑๐ 

๒2๖ 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานการจัดการทั่วไป 

- สาขางานการโรงแรม 
รวม 

 
๓๕ 
- 
๓ 
๔ 
- 
- 

๔๒ 

 
๒๕ 
๑๑ 
๗ 

๑๐ 
- 
- 

๕๓ 

 
- 

๒๑ 
- 
- 

๒๙ 
- 

๕๐ 

 
๘ 
- 
๗ 
๖ 
- 
- 

๒๑ 

 
๑๕ 
๘ 
- 

๑๒ 
๘ 
๔ 

๔๗ 

     
๘๓ 
๔๐ 
๑๗ 
๓๒ 
๓๗ 
๔ 

๒๑๓ 
รวมทั้งหมด ๑๑๐ ๕๓ ๘๒ ๗๗ ๕๗ ๘ ๕๒ - - ๔39 
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๒.๒.๖ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา)  

 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี  

รวม   ๑ ๒ ๓ 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
๓๑ 
๘๖ 
๓๒ 
๓๒ 

 
- 

๔๒ 
๑๔ 
๒๐ 

 
- 
- 
- 
- 

 
๓๑ 

๑๒๘ 
๔๖ 
๕๒ 

รวมทั้งหมด ๑๘๑ ๗๖ - ๒๕๗ 
 

 
 
๒.๒.๗ จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
(๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)  

ระดับ / สาขางาน จ านวน  

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
2 
8 
4 
3 

17 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
8 
4 
3 

17 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานการจัดการทั่วไป 

รวม 

 
4 
 

12 
5 
- 

21 
 

 
- 
1 
- 
- 
- 
1 

 
- 
1 
- 

23 
- 

47 

   
4 
2 

12 
28 
- 

69 

รวมทั้งหมด 38 1 47  
 

(๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) ..............-.............. คน 

 

 

 

 

8 



2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1. ได้รับโล่ห์รางวัลจากผลการประเมิน องค์การ มาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก             
"รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์" ในงาน "มหกรรมอาชีวศึกษา" งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 
 

2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)  
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ   จ านวน   2  คน   ดังนี้ 

1. นายเพชรโยธิน         ราษฎร์เจริญ (ผู้อ านวยการ) 
2. นางสาวรัตนาภรณ์     แสงกุล  (รองผู้อ านวยการ) 
 

2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี    
 การศึกษา)  

 ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ     จ านวน   3    คน  ดังนี้ 
  1. นายมนตรี                   แก้วเจริญ  
 2. นางสาวสุมาลี        คล่องแคล่ว 
 3. นายพิชิต   ประดิษฐเจริญ 

 

  ได้รับรางวัลคนดีศรีอาชีวะ    จ านวน   1   คน   ดังนี้ 
1. นางสาวสุวารี     อ่วมเจียกเจริญ 

 

 ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
1. นายธนศักดิ์    ไชยบัว 

 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26                        จ านวน  
1 คน  ดังนี้   

1. นางสาววชิรญาณ์  ต้นกันยา 
 

     ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19/2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล             
เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์ จ านวน 1 คน  ดังนี้   

1. นายอุทัย   พานกุล 
 

  ได้เข้าร่วม "อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้"  จ านวน 4 คน  ดังนี้ 
1. นายเพชรโยธิน  ราษฏร์เจริญ 
2. นายมนตรี  แก้วเจริญ 
3. นายวัลลภ  บุญขวัญ 
4. นายอาณัติ  มิศิริ 
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2.2.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)  
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก (หญิง) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

นครนายก ประจ าปีการศึกษา 2559   
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาประเภทลาน/หญิง ทุ่มน้ าหนัก หญิง การแข่งขันกีาาอาชีวะ

เกมส์ "สุดสาครเกมส์"  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 8-19 สิงหาคม 2559 

3. การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ของส านักงานธิการ ภาค 9 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2559 วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ป่ารักน้ า" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
และระดับอาชีวศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 

5. ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 25-
27 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

6. ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19/2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์ 

7. ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 “อุปกรณ์เช็ดยางล้อรถยนต์ Easy” ในงาน
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเหนือและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559  

8. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 1 “เครื่องดูดฝุ่น 2 in 3” ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559  

9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 1 “อุปกรณ์เช็ดยางล้อรถยนต์ Easy” ในงาน“ประชา
รัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค        ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเหนือและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559  

10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 “เครื่องดูดฝุ่น 2 in 3” ในงาน“ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

11. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 “เครื่องย่อยพลาสติกขนาดเล็ก” ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจ าปี
การศึกษา 2559  

12. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 3 “เมล็ดข้าวสร้างสรรค์ผลงานศิลป์” ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจ าปี
การศึกษา 2559  

13. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 4 “เครื่องปรับอากาศ VIP” ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนา       สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจ าปี
การศึกษา 2559  
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14. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 1 “เครื่องสูบน้ าประยุกต์รถจักรยานยนต์” ในงาน“ประชารัฐร่วม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

15. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 “เครื่องฉีดยาวัชพืชแบบเข็น” ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจ าปี
การศึกษา 2559  
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๓.๒ การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เมื่อวันที่ 1-3  กันยายน  2558 
 
 

ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัว
บ่งชี้ควรศึกษาประเด็นการพิจารณาให้
ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารให้ครบตรง
ประเด็น 

แต่ละตัวบ่งชี้ได้ด าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารตรงตาม
ประเด็น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

เมื่อวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2558 
 
 

1. ควรมีการสรุปรายงานจ านวนของ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนของทุกภาค
เรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือความ
ชัดเจนในการน าค่าไปใช้ค านวนทางสถิติ
ในโอกาสต่อไป 

2. ควรมีการจัดท ารายงานผลของการ
ปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดโครงการทุก
ครั้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
และง่ายต่อการน าเสนอผลงานในคราว
ต่อไป 

3. งานวัดผลประเมินผลมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแต่หากมีการ
ตรวจสอบจ านวนของผู้เรียนที่แน่ชัดก็จะ
ท าให้การน าเสนอข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. จากตารางผลการทดสอบมีบาง
สาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษาสอบผ่านเลย 
ดังนั้นควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับความรู้ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีความพร้อม
และสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
5. เครื่องมือการประเมินคณะ
กรรมการฯ ควรประเมินตาม 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภายใน
การมีส่วนร่วมกับวิทยาลัย 
 

1. ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกการประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 

ควรปรับแบบเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม ตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. 
 

ได้ปรับแบบเก็บข้อมูลให้
ครบถ้วน ครอบคลุม ตาม
เกณฑ์ประเมินของ สมศ. 
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  ๓. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

๓.๑ ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

๓.๑.๑ ปรัชญา  
 ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม  
 

๓.๑.๒ วิสัยทัศน์ 
       เป็นสถานศึกษาชั้นน าด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ยกระดับ
ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
 

๓.๑.๓ พันธกิจ 

  ๑. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยค านึงถึง คุณภาพและความเป็น
เลิศให้บริการ วิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น น้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา  

๓. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การท างานเป็นทีม  
๕. ปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
 

๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
 

รายจา่ย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอน 

2,053,454.28 62.15 
 

๒. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 

1,021,760 30.92 

 

๓. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                
นวัตกรรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

236,262 7.15 

 

๔. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีาาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

275,290 8.33 

 

๕. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร   169,120 5.11  

6. ค่าสาธารณูปโภค 731878.25 22.15  

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 768,228 23.25  

8. ค่าตอบแทน/การปฏิบัติงาน 1,435,329 43.44  

9. ค่าลูกจ้างชั่วคราว 931,609 28.19  

10. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 89,504.73 2.70  

11. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2,451,912.45 74.21  

12. ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ ,ลูกจ้างชั่วคราว 88,117 2.66  

13. ค่าเชื้อเพลิง 184,377 5.58  

14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 268,866 8.13  

รวมรายจ่าย 10,705,707.71   

 

หมายเหตุ งบด าเนินงาน  3,304,000  บาท 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางานเป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจาก
สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ 
    สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
        1. แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
       2. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ  
       3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ    
 พึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลัก 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความพึง  
พอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ระดับ ปวช. 

 

1. จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 100 

          2. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 93.25  
         3. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ    

พึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 84 
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4. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส า เร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ                  
พึงพอใจด้านสมรรถนะหลักเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 91 

5. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส า เร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ                     
พึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 83 

ระดับ ปวส. 
1. จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

อิสระ คิดเป็นร้อยละ 100 
          2. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 90.73  
          3. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ  

พึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 97.50 
         4. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ   

พึงพอใจด้านสมรรถนะหลักเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 95 
5. จ านวนข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตอบกลับ ที่มีผลการประเมินความ                    

พึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 91.21 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 

 ผ่าน       ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
 
   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
           พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
           ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
  

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ และทักษะวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้การประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาต่อได้ 
2. หน่วยงานสถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งด้านสมรรถนะ

วิชาชีพสมรรถนะทั่วไป และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่าจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การค านวณร้อยละ สูตรการค านวณ คือ   

          

ร้อยละ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
 

 
2. การค านวณค่าคะแนน สูตรการค านวณ คือ 
 

ร้อยละ  
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

๘๐
   ๕ 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จากการค านวณร้อยละ นักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์  และ
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ผลการค านวณร้อยละคือ 86.49 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก 

2. จากการค านวณร้อยละ นักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชีและ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการค านวณร้อยละคือ 75.76 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี 

3. จากการค านวณร้อยละ นักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล และ
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ผลการค านวณร้อยละคือ 75.76 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี 

4. จากการค านวณร้อยละ นักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชีและ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการค านวณร้อยละคือ 75.26 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80             

ขึ้นไป เทียบได้คะแนน 4 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
 

 ดีมาก    ดี     พอใช้ 
 ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

 

จุดเด่น 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ครูผู้สอน (ข้าราชการ) มีการโยกย้ายบ่อย ส่งผลให้การดูแลผู้เรียน (ครูที่ปรึกษา) ขาดความต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี

การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมประเด็นการ
ประเมิน 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงกา ร
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีการด าเนินโครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
2. มีการด าเนินโครงการพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
3. มีการด าเนินโครงการแต่งกายถูกระเบียบ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
4.  มีการด าเนินโครงการกิจกรรม ๕ ส. แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
5. มีการด าเนินโครงการสร้างวินัยจราจร แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
6. มีการด าเนินโครงการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
7. มีการด าเนินโครงการแผนกไฟฟ้าก าลังใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อค 
8. มีการด าเนินโครงการเลือกตั้งประธานชมรม วิชาชีพ  
9. วิทยาลัยมีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน  

นักศึกษาร่วมกันคิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
10. ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม 
11. วิทยาลัยมีการด าเนินการนิเทศโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
12. มีการประเมินผลการด าเนินการของโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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1.  ในการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษาให้ความร่วมมือและเข้าร่วมทุกโครงการและกิจกรรมเป็นอย่างดี  

2. วิทยาลัยมีคุณธรรมอัตลักษณ์โดยมีมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันคิด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

3.  ในการนิเทศโครงการและกิจกรรมต่างๆท าให้ นักเรียนนักศึกษามีก าลังใจในการด าเนินโครงการและ  
 กิจกรรม 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
 

    ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 

จุดเด่น 
มีกิจกรรมและโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครุ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้ง

ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา 
ต่อไป 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ านวยการมีการมอบนโยบาย และมอบหมายหน้าที่แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินโครงการ 

Fix it Center, โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่, โครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์, โครงการเยี่ยมบ้าน 
และโครงการประชุมผู้ปกครอง  

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีการก าหนดแผนโครงการ และกิจกรรมร่วมกัน 
3. ผู้อ านวยการมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินตามแผนโครงการและกิจกรรม 

          

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีการด าเนินโครงการ Fix it Center, โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่, โครงการอาชีพอาสาเทศกาล

สงกรานต์, โครงการเยี่ยมบ้าน และโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยมีผู้อ านวยการมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินตามแผนโครงการและกิจกรรม 

2. มีการด าเนินโครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียนนักศึกษา มีการก าหนดแผนโครงการ และกิจกรรมร่วมกัน 

 

ผลการประเมินตามประเด็น 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก ( 5 คะแนน)    ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
ผู้อ านวยการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ด าเนินงานตามแผนโครงการ

เป็นอย่างดี และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก า หนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยมีจ านวนครูทั้งหมด 18 คน เทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 229 คน อัตราส่วนต่อผู้เรียนรวม 
คือ 12.72 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง

หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีครูผู้สอนทุกแผนกวิชารวมทั้งหมด จ านวน 18 คน ซึ่ งเป็นครูที่จบตรงกับสาขาวิชา                      

ที่สอน จ านวน 18 คน                     
      

ผลการประเมินตามประเด็น 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
   สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง                   
ต่อปี 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 

ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา  

ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัม พันธ์กับรายวิชาที่สอน 
มากกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

 

ผลการประเมินตามประเด็น 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
   สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ 

เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ  จ านวน   2  คน 
- รางวัลครูดีศรีอาชีวะ   จ านวน   ๓  คน 
- รางวัลคนดีศรีอาชีวะ   จ านวน   1  รางวัล 

2. วิทยาลัยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 39 คน คิดเป็นร้อยละ = 15.38  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
    ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
วิทยาลัยมีการส่ง เสริมให้ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ                          

ยกย่อง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี  

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี  

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการกิจกรรม
ต่างๆ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการกิจกรรม

ต่างๆ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 โดยมีการจัดสรรงบประมาณ       

เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน และโครงการกิจกรรมต่างๆ 
 

  ประเด็นการประเมิน 2  
  สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
ของงบด าเนินการ 
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  การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20                

ของงบด าเนินการ 
  ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยมีการจ่ายสนับสนุนค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน โดยมีงบด าเนินการ ทั้งหมด 
1,186,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.92  

 

  ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม โดยมีงบประมาณ 861 ,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.08 ของ
งบด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน  4 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา  

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการด าเนินรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง 

โครงการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยมีงบประมาณ 
236,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของงบด าเนินการ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีาาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน  

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีาาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน  

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีาาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้งบในการด าเนินการทั้งหมด 406,427 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก ( 5 คะแนน)           ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
   วิทยาลัยมีการส่งเสริม รายจ่ายในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัสดุฝึกและอุปกรณ์ 

เป็นอย่างด ี  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยควรส่งเสริม รายจ่ายในการจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-ไม่มี  
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ตัวบ่งช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นที่การประเมิน 1 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อย  
สวยงามปลอดภัย 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการด าเนินการดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย เป็นประจ า 

   ด าเนินการโดยโครงการ 5 ส.  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จากการด าเนินโครงการ 5 ส. ท าให้สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย   

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  

ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย 

บริการ ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม ด าเนินการโดยโครงการ 5 
ส. โครงการห้องเรียนสะอาด  

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จากการด าเนินโครงการ 5 ส., โครงการห้องเรียนสะอาด และโครงการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบท าให้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยด าเนินการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน   

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจ รายการครุภัณฑ์ใหม่ รายการครุภัณฑ์ที่ซ่อม และการบ ารุงรักษา 

ครุภัณฑ์ ตามเอกสารหลักฐานอ้างอิง (หมายเลขครุภัณฑ์)  
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นที่การประเมินที่ 4 

สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1)  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5)  มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอกโดยมีอุปกรณ์ป้องกัน  

Firewall    
2. วิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจนโดยบุคลากร และนักเรียน 

นักศึกษาต้องมีรหัสเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูล 
3. วิทยาลัยการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย โดยใช้

โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus 4  
4. วิทยาลัยมีการ Update ฐานข้อมูลต่างๆในการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาเป็นปัจจุบัน  
5. วิทยาลัยมีการส ารองฐานข้อมูลจากเครื่องป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

(Firewall) อย่างสม่ าเสมอ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการใช้ระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอกโดยมีอุปกรณ์ 

ป้องกัน Firewall เพ่ือป้องกันข้อมูล 
2. วิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจนโดยบุคลากร และนักเรียน 

นักศึกษาต้องมีรหัสเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูล ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลการใช้
งาน 

3. วิทยาลัยการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย โดยใช้
โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus 4 เพ่ือเป็นการรักษาข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้
สูญหาย 

4. วิทยาลัยมีการ Update ฐานข้อมูลต่างๆในการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาเป็นปัจจุบันเพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลความเคลื่อนไวต่างๆในการใช้ฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา 

5. วิทยาลัยมีการส ารองฐานข้อมูลจากเครื่องป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Firewall) อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการเก็บส ารองข้อมูล 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จากแบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ 

   ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
    ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

จุดเด่น 
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีปริมาณการใช้งานน้อย ส่งผลให้ง่ายต่อการดูแลและควบคุม 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน 

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ด าเนินการแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม  

ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา               
ตามแผน ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา

ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ                    

จ านวน 7 แห่ง 
2. วิทยาลัยการจัดการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โดยมีนักเรียนนักศึกษาฝึก 

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ จ านวน ๓๖ แห่ง 
3. วิทยาลัยการจัดการด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน โดยมีนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถาน 

ประกอบการต่างๆ จ านวน ๔ แห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ                    

จ านวน 7 แห่ง มีจ านวนผู้เรียน  
2. วิทยาลัยได้ด าเนินการร่วมมือกับสถานประกอบการโดยจัดให้นักเรียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ 

ทักษะวิชาชีพร่วมกัน เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
3. วิทยาลัยมีการด าเนินการให้นักเรียนนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆเพ่ือ 

เพ่ิมพูนความรู้ และมีวิทยากรได้ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3  
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ หน่วย งานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบริษัท โตโยต้า นครนายก จ ากัด คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญเป็น 

วิทยากรใน โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์  
2. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก หจก. เดชากลการ บ้านนา คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญเป็น 

วิทยากรใน โครงการขับขี่ปลอดภัย 
3. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบริษัท โตโยต้า นครนายก จ ากัด คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญเป็น 

วิทยากรใน โครงการเตรียมความพร้อมอาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์  
4. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครนายก คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญ 

เป็นวิทยากรใน โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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5. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรใน  
     โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี 
6. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครนายก คัดเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญเป็น 

   วิทยากรใน โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท โตโยต้า  

นครนายก จ ากัด มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้จ านวน ๘ ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษาแผนก
วิชาช่างยนต์เข้าร่วม จ านวน 6๘ คน 

2. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก หจก. เดชากลการ บ้านนา  
มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้จ านวน ๘ ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้าก าลัง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม การจัดการทั่วไป บริหารส่วนหน้าโรงแรมเข้าร่วม 
จ านวน 250 คน 

3. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวะอาสาโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท               
โตโยต้า นครนายก จ ากัด มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้จ านวน ๘ ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วม จ านวน ๘ คน  

4. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน จ.นครนายก มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้จ านวน ๘ ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วม จ านวน 81 คน 

5. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน  
มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้จ านวน 8 ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี เข้า
ร่วม จ านวน 16 คน 

6. วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาค จ.นครนายก มีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้จ านวน 40 ชั่วโมง และมีนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังเข้าร่วม จ านวน 30 คน 

 

    ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชมชม สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก มูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา จ านวน 1๖ ทุน  

 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก บริษัท วันสตาร์ แมชชีนทูล จ านวน                   
2 ทุน 

2. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 ทุน 
3. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก บริษัท เอส.อี.เอ เอ็นจิเนียริง จ ากัด  

จ านวน 20 ทุน 
4. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ทุน 
5. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก วิทยาภัณฑ์ จ านวน 6 ทุน 
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6. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จ านวน 1 ทุน 

7. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จ านวน                 
20 ทุน 

8. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก ร้านเป็ก อิงเจ็ท จ านวน 2 ทุน 
9. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือทุนการศึกษาจาก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 86 ทุน จาก 12 หน่วยงาน  โดยมีนักเรียน 

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 60 คน แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 117 
คน แผนกวิชาการบัญชี จ านวน 38 คน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  61 คน แผนกวิชาการโรงแรม 
จ านวน 15 คน แผนกการจัดการท่ัวไป จ านวน 8 คน รวมนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 300 
คน  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน  5  
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง,  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

พกพา จ านวน 1 เครื่อง, จอมอนิเตอร์ 1 จอ, โปรแกรม Microsoft windows จ านวน 1 โปรแกรม, ชุดการ
เรียนการสอน 123 ชุด จากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน จักรยานยนต์ซูซูกิ จ านวน 1 คัน จากบริษัท ซูซูกิ 
3. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน จักรยานยนต์ฮอนด้า จ านวน 1 คัน จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เดชากลการ 
4. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน เครื่องยนต์ฮอนด้า จ านวน ๓ เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เดชากลการ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้น าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน น ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 

ความรู้และศักยภาพของผู้เรียน  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี ้
     ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
      พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
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จุดเด่น 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานประกอบการ มอบทุนการศึกษาและได้รับการสนับสนุน

การบริจาควัสดุอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ท าให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชาหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยก าหนดให้ครูทุกคนในแต่ละแผนกวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง  

ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูทุกคนด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยมีผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยก าหนดให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ 

บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่สอน  
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูทุกคนได้ส่งแผนและจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึก 

หลังการสอนทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจาการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจาการวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการน านักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา มาสอนซ่อมเสริมนอกชั่วโมงเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จากการน านักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา มาสอนซ่อมเสริมนอกชั่วโมง

เรียน ท าให้นั กเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตัว เอง และผ่ านจุดประสงค์การเรียนรู้ ในราย                      
วิชานั้น  

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดยมีการนิเทศ 1 ครั้ง / ภาคเรียน  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. น าผลการนิเทศมาพัฒนาในเรื่อง เทคนิค และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด และการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย

การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ 
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ก าหนดให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือ 

การวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์   

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูทุกคนได้ด าเนินการส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ครบทุกคน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา ในด้านความรู้ในสาขาวิชาเป็นอย่างดี 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ความรู้ความเข้าใจในการจ าท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมใน   

การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 
    รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก 
    เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

              หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าไป 

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
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5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อที่ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี  
              ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 
               รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

2. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก 
               เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ 
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าไป 
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ 

พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
2. วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยการ 

สอนหลักสูตรระยะสั้น 
3. วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน 

รายวิชาการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
4. วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 

น าไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนในรายวิชาการสอนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก ( 5 คะแนน)    ดี ( 4 คะแนน) 
  พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายวิชาหลักสูตรระยะสั้น ที่มีความหลากหลายสาขาวิชา 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
เพ่ิมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและมีหลักสูตรเพิ่มเติม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยเปิดสอนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1-3 และระดับชั้น ปวส. 1-2 แผนกวิชาทั้งสิ้น  

6 แผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการจัดการทั่วไป  

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี แบ่งออกเป็น 

- แผนกวิชาช่างยนต์ มีนักเรียนในระบบปกติ จ านวน 52 คน ระบบทวิภาคี จ านวน 8 คน 
- แ ผ น ก วิ ช า ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง  มี นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ ป ก ติ  จ า น ว น  1 1 0  ค น  ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี                           

จ านวน 19 คน 
- แผนกวิชาการบัญชี มีนักเรียนในระบบปกติ จ านวน 39 คน ระบบทวิภาคี จ านวน - คน 
- แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  มีนั ก เรี ยนในระบบปกติ  จ านวน 49 คน ระบบทวิภาคี                          

จ านวน 12 คน 
- แผนกวิชาการโรงแรม มีนักเรียนในระบบปกติ จ านวน - คน ระบบทวิภาคี จ านวน 15 คน 
- แผน กวิ ช า ก า ร จั ด ก า รทั่ ว ไ ป  มี นั ก เ รี ย น ใ น ร ะบบ ปกติ  จ า น วน  - คน  ร ะบ บทวิ ภ า คี                         

จ านวน 8 คน 
ในระบบภาคปกติมีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น จ านวน 239 คน และระบบทวิภาคี จ านวน 73 คน  น ามา

ค านวณเป็นค่าร้อยละ (ระบบทวิภาคี/ผู้เรียนทั้งหมด) x 100% = (73/312) x 100% = 23.39 % 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 
1 ครั้ง  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการด าเนินการให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหน่วยงานที่

สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 
-  แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.3 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ และ

สอดคล้องกับสาขา จ านวน 11 คน 5 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการนิเทศ 
จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 
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 - แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช.3 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน ประกอบการและ    
            สอดคล้องกับสาขา จ านวน 21 คน 8 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับ  การนิเทศครบทุกคน มีการ   
            นิเทศ จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 

- แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการและ
สอดคล้องกับสาขา จ านวน 9 คน 3 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการนิเทศ 
จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
และสอดคล้องกับสาขา จ านวน 11 คน 8 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการ
นิเทศ จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 

 - แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวส.2 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการและสอดคล้อง
กับสาขา จ านวน 8 คน 2 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการนิเทศ จ านวน 2 
ครั้งต่อสถานประกอบการ 

  - แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวส.2 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการและ   
   สอดคล้องกับสาขา จ านวน 8 คน 2 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการ  
   นิเทศ จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 
-   แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการและ

สอดคล้องกับสาขา จ านวน 7 คน 2 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศครบทุกคน มีการนิเทศ 
จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 

 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2 มีผู้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน   
   ประกอบการและสอดคล้องกับสาขา จ านวน 11 คน 8 สถานประกอบการ ผู้เรียนได้รับการนิเทศ  
   ครบทุกคน มีการนิเทศ จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ 

 

  ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยสนับสนุน ก ากับดูแลให้นักเรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 

  สาขางานที่เรียน มีผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางาน 

ที่เรียน มีผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย 
- แผนกวิชาช่างยนต์ มีจ านวนผู้เรียน 60 คน ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ านวน            

8 โครงการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้จ านวน 8 โครงการ 
- แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียน 129 คน ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

จ านวน 11 โครงการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้จ านวน 11 โครงการ 
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- แผนกวิชาการบัญชี มีจ านวนผู้เรียน 39 คน ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ านวน               
7 โครงการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้จ านวน 7 โครงการ 

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวนผู้เรียน 61 คน ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
จ านวน 6 โครงการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้จ านวน 6 โครงการ 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน         ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบรูณ์จากการเข้า
รับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน 

   วิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จากกการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ 

  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จาก  
  การประเมินครั้งแรก ดังนี้ 
- แผนกวิชาช่างยนต์ มีจ านวนผู้เรียน 19 คน ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 19 คน   
  คิดเป็นร้อยละ 100  
- แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียน 29 คน ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 29 คน     

คิดเป็นร้อยละ 100 
- แผนกวิชาการบัญชี มีจ านวนผู้เรียน 16 คน ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 16 คน     

คิดเป็นร้อยละ 100 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวนผู้เรียน 15 คน ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 79 คน ผ่านเกณฑ์  

 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

  ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้ เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวนผู้เรียน 60 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

  จ านวน 10 คน ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จากอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 
2. นักเรียนนักศกึษาแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวนผู้เรียน 60 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

  จ านวน 10 คน ในการแข่งขันรถยนต์ประหยัดพลังงาน ECONO จากกระทรวงพลังงาน 
3. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวนผู้เรียน 60 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

  จ านวน 6 คน ในการเข้าร่วมโครงการชุมชนสมานฉันท์ จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
4. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง จ านวนผู้เรียน 129 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

  จ านวน 18 คน ในการเข้าร่วมโครงการชุมชนสมานฉันท์ จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
5. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง จ านวนผู้เรียน 129 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

  จ านวน 20 คน ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค จากอาชีวศึกษาระดับภาค   
  ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

6. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จ านวนผู้เรียน 39 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  
  จ านวน 3 คน ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค จากอาชีวศึกษาระดับภาค   
  ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

7. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวนผู้เรียน 61 คน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
  คุณ จ านวน 10 คน ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและ   
  กรุงเทพมหานคร 

8. จากการค านวณร้อยละ  = จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล x 100 
                         จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

= 77 x 100 
                312 

=  ร้อยละ 24.67  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก ( 5 คะแนน)             ดี ( 4 คะแนน) 
  พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
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จุดเด่น 
มีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน มีผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ไม่มี  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
2. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ – วันแม่แห่งชาติ)  
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ฟังธรรม ท าบุญ 
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและค่านิยมที่ดีงาม (ถวายเทียนพรรษา) 
5. โครงการวันไหว้ครแูละวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  205 คน 
2. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ – วันแม่แห่งชาติ) มีนักเรียน 

  นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  190 คน 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประ เพณี ไทย ฟังธรรม ท าบุญ มีนั ก เรี ยนนั กศึ กษา เข้ าร่ วม                          

จ านวน 130 คน 
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและค่านิยมที่ดีงาม (ถวายเทียนพรรษา) มีนักเรียน 

  นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  140 คน 
5. โ ค ร งกา ร วั น ไห ว้ ค รู แล ะวั น คล้ า ย วั น สถ าปนาวิ ท ยาลั ย ฯ  มี นั ก เ รี ย นนั กศึ กษ า เข้ า ร่ ว ม                    

จ านวน 190 คน 
  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
2. โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ทาสีอาคารเก็บน้ าดื่ม) 
4. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ทาสีอาคารห้องน้ า) 
5. โครงการลูกเสือพัฒนาวิทยาลัยฯ 

 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 66 คน 
2. โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  192 คน 
3. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ทาสีอาคารเก็บน้ าดื่ม) มีนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

เข้าร่วม จ านวน  18 คน 
4. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ทาสีอาคารห้องน้ า) มีนักศึกษาวิชาช่างยนต์เข้าร่วม  

จ านวน  14 คน 
5. โครงการลูกเสือพัฒนาวิทยาลัยฯ มีนักเรียน ระดับ ปวช. 1 เข้าร่วม จ านวน  54 คน 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีาาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล  
2. โครงการแข่งขันกีาาสีภายใน 
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
4. โครงการวันคริสต์มาส 
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 เข้าร่วม จ านวน 100 คน 
2. โครงการแข่งขันกีาาสีภายใน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 193 คน 
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ มีนักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าร่วม จ านวน 54 คน 
4. โครงการวันคริสต์มาส มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 190 คน 
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) มีนักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าร่วม จ านวน 50 คน 

 
ประเด็นการประเมิน 4 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

41 



การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล  
2. โครงการวันไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
3. โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
4. โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ตรวจสารเสพติด 
5. โครงการท าดีมีข้าวกิน 

 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล มีนักเรียนนักศึกษาเข้ าร่วม                         

จ านวน 100 คน 
2. โครงการวันไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน                    

190 คน 
3. โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 192 คน 
4. โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ตรวจสารเสพติด มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน  138  คน 
5. โครงการท าดีมีข้าวกิน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน   20  คน 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559  
2. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559  
3. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
4. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
5. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559  มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 8 คน 
2. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559  มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 8 คน 
3. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 30 คน 
4. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 30 คน 
5. โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 30 คน 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี ้
   ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 
 

จุดเด่น 
 วิทยาลัยมีการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
    และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี 2559 
3. วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
4. วิทยาลัยได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 2559 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี  
2559 

3. วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน 
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน       ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
    ดีมาก   ( 5 คะแนน)    ดี ( 4 คะแนน) 
   พอใช้  (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
 2. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 
 3. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน   -  ตัวบ่งชี้ 
 4. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   -  ตัวบ่งชี้ 
 5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน   -  ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80  
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก ( 5 คะแนน)   ดี ( 4 คะแนน) 
  พอใช้  (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
 มีตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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ตัวบ่งชี้ 

 
 
ข้อมูลย้อนหลัง 
……….……… 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

  พ
ัฒ

นา
/ไม่

พัฒ
นา

  
 

2559 
 (ปีการศึกษา) 

 
 
........................ 
(ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ค่าคะแนน) 5 (ค่าคะแนน)  
(ระดับคุณภาพ) ดีมาก (ระดับคุณภาพ)  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

- 4 - - 
- ดี - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่  ด้ า นครุภัณฑ์  และด้ าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 

- 4 - - 
- ดี - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - 4 - - 
- ดี - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- 5 - - 
- ดี - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 

- 5 - - 
- ดีมาก - - 
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1. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 4 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
   ตัวบ่งชี้ที ่2.1  5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 - - 

 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน.........10..........ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน..........3............ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน..........-.............ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน..........-.............ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน...........-............ตัวบ่งชี้ 
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1. สถานศึกษาให้ครูผู้สอนท าแผนการสอนในแต่ละรายวิชา และบันทึกหลังการสอนลงในแผนการสอน 

โดยมีการพัฒนาปรับปรับ แผนการเรียน ทุกภาคเรียน 
2. มีระบบนิเทศการก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่สอน โดยมี

รายงานที่ชัดเจน 
3. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ

มีกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
4. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. มีการมอบหมายให้ครู หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
6. สถานศึกษามีการท าประกันคุณภาพฯ มีการวางแผน มีกระบวนการท างานที่ครบ PDCA 
7. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย 
8. สถานศึกษามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้างบรรยากาศการ

เรียนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1. ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น งานครูที่ปรึกษา และ 

การวัดผลประเมินผล 
2. สถานศึกษาควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้

ในการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณภาพของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ในการใช้งบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณภาพของงานประกันฯ เช่น ค่าใช้จ่ายวัสดุฝึก งบสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 

4. สถานศึกษาควรก าหนดเกณฑ์ในการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ปวช.3 จ านวน 3 คนต่อ 1 ชิ้นงาน ปวส.2 จ านวน 2 คนต่อ 1 ชิ้นงาน และควรสรุปรูปเล่มรายงานแยกเป็น
สาขาวิชาและระบุการน าไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการเข้าร่วมประกวด รางวัลที่ได้รับต่างๆ      

 5.2.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 1. ควรมีการสรุปรายงานจ านวนของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนของทุกภาคเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือ
ความชัดเจนในการน าค่าไปใช้ค านวนทางสถิติในโอกาสต่อไป 

 2. ควรมีการจัดท ารายงานผลของการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดโครงการทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงและง่ายต่อการน าเสนอผลงานในคราวต่อไป 
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 3. ควรจัดท าหลักฐานข้อมูลการเข้าไปใช้ระบบสารสนเทศของ ครู นักศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 4. ควรสร้างแรงจูงใจแก่ครูในการท าวิจัย นวัตกรรม โดยการพิจารณาให้รางวัลทีมวิจัยที่สามารถท าวิจัย
และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือมีการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ 
 5. การด าเนินงานทุกโครงการ ควรด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให้ครบทุกข้ันตอนและน าผลการ
ประเมินไปจัดท าแผนพัฒนางานครั้งต่อไป 

 6. ควรจัดให้มีการส่งเสริม ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใก้เกิดการปฏิบัติงานเป็นประจ าและสามารถน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการได้ รวมทั้งสร้างทัศนคติว่างานประกันคุณภาพท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บุคลากร 
และงานของสถานศึกษา 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
  (เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้อง
พัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น งานครูที่ปรึกษา และ 

การวัดผลประเมินผล 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
 3. การก าหนดเกณฑ์ในการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปวช.3 
จ านวน 3 คนต่อ 1 ชิ้นงาน ปวส.2 จ านวน 2 คนต่อ 1 ชิ้นงาน และควรสรุปรูปเล่มรายงานแยกเป็นสาขาวิชาและระบุ
การน าไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการเข้าร่วมประกวด รางวัลที่ได้รับต่างๆ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น 

จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี ้
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ส่วนที่ 2 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
สถานศึกษาต้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน

ประกอบการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น จัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ด าเนินงาน
ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ติดตามตรวจสอบประเมินผลและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของ 
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชน สถาน 
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนการฝึกอบรม 
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น ๑ ,๒,๓ ,๔ ,๕ ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๕  คะแนน                    
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
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(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อย

ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
ความพยายาม   งานหลักสูตรระยะสั้น มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนา

หลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการน า 
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินงานวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร            
มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมี 
การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ 
จ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม โดยรวมแล้วสามารถปฏิบัติครบทุกประเด็น  1 ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
ได้คะแนน  ๓ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้ วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน มีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ
ดังกล่าวมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในถานศึกษา ทาให้ระดับคุณภาพใน
ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๔ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และน าผล 
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
ที่จัดการฝึกอบรม 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น 
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ 
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัด 
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ 
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิ์    จากการด าเนินงานให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้นรายวิชาตามแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 
ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อระดับคุณภาพในการด าเนินการ ท าให้
ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
นอกเหนือจากท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถาน 
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ 
ปรับปรุง 
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ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วม 
เป็นผู้สอน จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และมีการประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                 
เพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานจัดท าแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอน 
และสามารถจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับ 
การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
วิชาชีพระยะสั้น และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการ 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นดังกล่าวได้ ๕ ข้อ 
 ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก  จ านวนครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา   โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ ร้อยละของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด
ในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕ ของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน 
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
ได้ค่าคะแนน  ๔.81  ได้ ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุ

ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของ 
สถานศึกษา 

งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเป้าหมายที่ก าหนดและ 
รวมทั้งเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น บริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา 
โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น 
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละของงบด าเนินการด้านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินงานบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน 
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 
โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น 
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๖8.10 ของ 
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท าให้ได้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ความตระหนัก  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 
จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๗๕.๒ เทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้ค่าคะแนน 
๔.85 ได้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้า

กับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้นจ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับ

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินการมีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า ร้อยละ ๗๕.๒ เทียบกับ

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการ ได้ค่าคะแนน ๔.๗๐ได้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น 
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว 
เป็นต้น มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๑-๕ 
เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคง 
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ 
ทางจิตและวิญญาณ 

ความพยายาม   งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้มีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ความพึงพอใจเฉลี่ย 
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ   เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ 
สถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๓.91 คิดเป็นร้อยละ ๗7.80  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ 
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๔ 
คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
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