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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุม
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 
 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556             
3 ด้าน คือ 
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จาก
สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีสรุปข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 80.83 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2. จากการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับข้อมูลตอบกลับ             
ร้อยละ 91.36 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. วิทยาลัยฯ มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 4. วิทยาลัยฯ มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 5. วิทยาลัยฯ มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 
 -  สถานประกอบการ สถานศึกษา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายกอยู่ในระดับดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 -  การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของบางแผนกวิชา 
 -  สถานศึกษาต้องฝึกผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ การน าทักษะมาประยุกต์ใน

การปฏิบัติงานจริง ภาษา การแต่งกาย และการตรงต่อเวลา 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
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แบบสรุประดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตารางที่ 1) 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้ที่
ได้งานท า 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

จ านวนผู้
ประกอบ

อาชีพอิสระ 
รวม ร้อยละ 

ระดับ ปวช.       
สาขาวิชาช่างยนต์ 43 2 33 - 35 80.78 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 28 1 23 - 24 84.44 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 6 - 6 - 6 100.00 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 47 2 40 - 42 90.20 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 47 1 42 - 43 90.20 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 11 1 9 - 10 90.00 
สาขาวิชาการบัญชี 68 2 66 - 68 100.00 
สาขาวิชาการตลาด 34 1 33 - 34 100.00 
สาขาวิชาการเลขานุการ 3 - 3 - 3 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 - 40 7 47 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 12 - 12 - 12 100.00 
สาขาวิชาการออกแบบ 13 - 13 - 13 100.00 

รวมระดับ ปวช. 359 10 320 7 337 91.58 
ระดับ ปวส.       
สาขาวิชาเครื่องกล 50 32 4 4 40 80.25 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 11 6 2 1 9 85.87 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 4 4 - - 4 100.00 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 27 16 5 3 24 89.47 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 34 18 10 3 31 92.32 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 8 6 2 - 8 100.00 
สาขาวิชาการบัญชี 53 30 10 - 40 76.47 
สาขาวิชาการตลาด 15 11 2 2 15 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 30 13 2 45 86.97 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 35 18 14 - 32 90.00 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 14 4 10 - 14 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 10 10 - - 10 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 8 6 2 - 8 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 

รวมระดับ ปวส. 321 191 74 15 280 91.13 
รวมทั้งหมด 680 201 394 22 617 90.73 
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แบบสรุประดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตารางที่ 2) 

ระดับ/สาขาวิชา 

จ านวน
แบบ

ส ารวจ 
ที่ส่ง 

จ านวน
แบบ

ส ารวจที่
ตอบกลับ 

ร้อยละ 
จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ด้านคุณลักษณะฯ ด้านสมรรถนะหลักฯ ด้านสมรรถนะวิชาชีพฯ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ปวช.          
สาขาวิชาช่างยนต์ 43 40 93.02 40 100.00 40 100.00 40 100.00 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 28 25 89.28 25 100.00 25 100.00 25 100.00 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 47 40 85.10 40 100.00 40 100.00 40 100.00 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 47 36 76.59 36 100.00 36 100.00 36 100.00 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 
สาขาวิชาการบัญชี 68 53 77.94 53 100.00 53 100.00 53 100.00 
สาขาวิชาการตลาด 34 29 85.29 29 100.00 29 100.00 29 100.00 
สาขาวิชาการเลขานุการ 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 44 93.61 44 100.00 44 100.00 44 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 
สาขาวิชาการออกแบบ 13 10 76.92 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

รวมระดับ ปวช. 359 319 88.85 319 100.00 319 100.00 319 100.00 
ระดับ ปวส.          
สาขาวิชาเครื่องกล 50 32 64.00 32 100.00 32 100.00 32 100.00 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 11 10 90.90 10 100.00 10 100.00 10 100.00 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 27 20 74.07 20 100.00 20 100.00 20 100.00 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 34 26 76.47 26 100.00 26 100.00 26 100.00 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 
สาขาวิชาการบัญชี 53 39 73.58 39 100.00 39 100.00 39 100.00 
สาขาวิชาการตลาด 15 12 80.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 41 78.84 41 100.00 41 100.00 41 100.00 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 15 11 73.33 11 100.00 11 100.00 11 100.00 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 52 45 86.53 45 100.00 45 100.00 45 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 35 27 77.14 27 100.00 27 100.00 27 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 14 12 85.71 12 100.00 12 100.00 12 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 6 60.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 

รวมระดับ ปวส. 380 293 77.10 293 100.00 293 100.00 293 100.00 
รวมทั้งหมด 739 612 82.81 612 100.00 612 100.00 612 100.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบเต็ม

เวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด
ส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 ประเด็นการประเมิน 

 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดระบบการดูแลผู้ เรียนโดยอาศัยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาและ
คณะท างานทั้งยังช่วยประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ส าเร็จตาม
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ  มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จ านวน 746 คน  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ านวน 524 คน รวมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นทั้งหมด จ านวน 1,270 คน 
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จ านวน 366 คน และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ านวน 348 คน รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 714 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.22 ค่าคะแนน 3.51 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ มีการติดตามผู้เรียนด้วยระบบงานครูที่ปรึกษาและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
จึงส่งผลให้มีผู้เรียนจบตามหลักสูตร และสามารถไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ควรมีการคัดกรองผู้เรียนตั้งแต่การรับผู้เรียนแรกเข้าโดยการสอบวัดความรู้ ความถนัดทาง
วิชาชีพ เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนจบหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
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แบบสรุปร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ระดับ/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
ระดับ ปวช.    
สาขาวิชาช่างยนต ์ 130 43 30.07 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 85 28 32.94 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 20 6 30 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 42 11 26.19 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 91 47 51.65 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 99 47 47.47 
สาขาวิชาการบัญชี 80 68 85 
สาขาวิชาการตลาด 59 34 57.63 
สาขาวิชาการเลขานุการ 6 3 50 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 80 47 58.75 
สาขาวิชาการโรงแรม 19 12 63.16 
สาขาวิชาการออกแบบ 21 13 61.9 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 7 50 

รวมระดับ ปวช. 746 366 49.06 
ระดับ ปวส.    
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 56 50 89.29 
สาขาวิชาเทคนิคการผลติ 16 11 68.75 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 37 4 10.81 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 23 8 34.78 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 77 27 35.06 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 43 34 79.07 
สาขาวิชาการบัญชี 61 53 86.89 
สาขาวิชาการตลาด 24 15 62.5 
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 17 14 82.35 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 58 52 89.66 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ 43 35 81.4 
สาขาวิชาการโรงแรม 15 10 66.67 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 14 8 57.14 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - 

รวมระดับ ปวส. 484 321 66.32 
รวมท้ังหมด 1,230 687 55.85 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม 
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกคน 

 3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ดังนี้ 

  1.1 โครงการ “ครู เจ้าหน้าที่แกนน าสถานศึกษาธรรมาภิบาล” 

  1.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน สู่หลักธรรมาภิบาล 

  1.3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ สู่สถานศึกษาธรรมาภิบาล ภาคเรียนที่ 1 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด าเนินการ
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม 

 2. วิทยาลัยฯ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “พอเพียง มีระเบียบวินัย รักษาสมบัติ
ส่วนรวม” โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
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 3. กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม ได้เปลี่ยนพฤติกรรมและน านโยบายไปปฏิบัติ ได้ท างานร่วมกัน และได้แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังจิตส านึกตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม ได้มีส่วนร่วม ได้ท างานร่วมกัน และได้แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 26 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนร่วมกัน 

  - โครงการ/กิจกรรม 

- เล่มสรุปกิจกรรม 

- รูปภาพ 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความ
สมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

  - โครงการ/กิจกรรม 

- เล่มสรุปกิจกรรม 

- รูปภาพ 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

  - โครงการ/กิจกรรม 

- เล่มสรุปกิจกรรม 

- รูปภาพ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

  - โครงการ/กิจกรรม 

- เล่มสรุปกิจกรรม 

- รูปภาพ 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

  - โครงการ/กิจกรรม 

- เล่มสรุปกิจกรรม 

- รูปภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ และ
เข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา มอบหมายนโยบายการพัฒนาการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ในความต้องการที่จะให้ฝ่ายบริหารส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรฐานระบบการด าเนินงานของสถานศึกษา การดูแลผู้เรียน การ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา การสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ มีนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนา
สถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

  − 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
 
แบบสรุประดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

  - แผนพัฒนาสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  - รายงานการประชุมครูและ
บุคลากร 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- โบว์ชัวร์ 
- การประชาสมัพันธ์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกัน
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และ
ด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  - แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- โครงการ/กิจกรรม 
- ค าสั่ง 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
ก าหนด 

  - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
- โครงการ Fix It Center 
- โครงการอาชีวะอาสา 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ฯลฯ 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

  - รายงานการประชุม 
- รูปเล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.    
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน 
 3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง    
ต่อปี 
 4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่            
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนให้ครูสอนในรายวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษา และเข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมที่ตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่ตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีจ านวนครูเทียบกับจ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

 2. วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงและสัมพันธ์กับรายวิชา   
ที่สอน 

 3. วิทยาลัยฯ มีครูร้อยละ 100 ที่ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
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 4. วิทยาลัยฯ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ร้อยละ 5.12 ของจ านวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงาน
ภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  − 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร (ตารางท่ี 1) 

แผนกวิชา จ านวนครู 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

คิดเป็น
สัดส่วน

ตามเกณฑ์ 

จ านวนครูที่จบ
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

ร้อยละของครู
ที่จบตรงหรือ

สัมพันธ์ฯ 

จ านวน
ครูที่ได้รับ

การ
พัฒนา 

ร้อยละ 

แผนกวิชาเครื่องกล     11 318 11 11 100.00 11 100.00 
แผนกวิชาเครื่องมือกล 8 238 8 8 100.00 8 100.00 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 8 90 3 8 100.00 8 100.00 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 13 344 11 13 100.00 13 100.00 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 10 246 8 10 100.00 10 100.00 
แผนกวิชาการก่อสร้าง 3 123 4 3 100.00 3 100.00 
แผนกวิชาการบัญชี 5 293 10 5 100.00 5 100.00 
แผนกวิชาการตลาด 3 114 4 3 100.00 3 100.00 
แผนกวิชาการเลขานุการ 1 13 0 1 100.00 1 100.00 
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 1 35 1 1 100.00 1 100.00 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 7 274 9 7 100.00 7 100.00 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 2 81 3 1 50.00 2 100.00 
แผนกวิชาพณิชยการ 2 - - 2 100.00 2 100.00 
แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 68 2 2 100.00 2 100.00 
แผนกวิชาการโรงแรมฯ 3 100 3 3 100.00 3 100.00 
แผนกวิชาศิลปกรรม 2 30 0 2 100.00 2 100.00 
แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 4 - - 4 100.00 4 100.00 
แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 19 - - 19 100.00 19 100.00 

รวม 104 2,367 - 103 99.04 104 100.00 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 52 
สัดส่วนตามเกณฑ ์ 36.8 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร (ตารางท่ี 2) 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา/บุคลากร จ านวน (คน) 
จ านวนผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับเกียรติคุณยกย่อง 

ร้อยละ 

ผู้บริหาร 5 4 80.00 
แผนกวิชาเครื่องกล     11 3 25 
แผนกวิชาเครื่องมือกล 8 - - 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 8 - - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 13 1 8.33 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 10 3 20 
แผนกวิชาการก่อสร้าง 3 - - 
แผนกวิชาการบัญชี 5 - - 
แผนกวิชาการตลาด 3 - - 
แผนกวิชาการเลขานุการ 2 - - 
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 1 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 7 - - 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 2 - - 
แผนกวิชาพณิชยการ 2 - - 
แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 - - 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 - - 
แผนกวิชาศิลปกรรม 2 - - 
แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 4 1 25 
แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 19 - - 
บุคลากรทางการศึกษา 52 - - 

รวม 162 12 7.41 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
 2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบด าเนินการ 
 3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 

 3.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 

 2. วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ร้อยละ 25.15 ของ
งบด าเนินการ 

 3. วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ร้อยละ 5.1 ของงบด าเนินการ 

 4. วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ พัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ร้อยละ 5.45 ของงบด าเนินการ 

 5. วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 6.4 ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีทักษะฝีมือทางด้านวิชาชีพ เป็นนักคิดค้น
ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มีจิตอาสาในการบริการชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในของแต่ละแผนกวิชา ให้มีความทันสมัย สะอาด มีความพร้อมใน
ด้านของเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน 

 - ต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - สนับสนุนการด าเนินงานของบางแผนกวิชา ในเรื่องของวัสดุฝึก สื่อการเรียนการสอน การบริการ

ชุมชน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน (ตารางท่ี 1) 
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แผนกวิชาช่างยนต์ 20,448,952.27 694,260 3.40 405,970 1.98 25,000                                                                                                                                                                                                             0.12 
แผนกวิชาช่างกลกล 515,400 2.52 126,430 0.62 161,400 0.78 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 212,120 1.04 121,680 0.60 - - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 739,380 3.62 113,000 0.55 400,340 1.95 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 613,560 3.00 123,000 0.60 104,923 0.51 
แผนกวิชาการก่อสร้าง 243,540 1.19 - - - - 
แผนกวิชาพณิชการ -  - - - - 
แผนกวิชาการบัญชี 514,022 2.51 - - 10,000 0.04 
แผนกวิชาการตลาด 252,080 1.23 - - 3,400 0.01 
แผนกวิชาการเลขานุการ 48,516 0.24 - - - - 
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 5,320 0.03 - - 9,000 0.04 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 717,477 3.51 - - 5,000 0.02 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 11,959 0.06 - - - - 
แผนกวิชาการโรงแรมฯ 282,628 1.38 - - 14,000 0.06 
แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 239,480 1.17 - - 5,000 0.02 
แผนกวิชาศิลปกรรม 54,120 0.26 - - 29,000 0.14 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ - - - - - - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน - - - - - - 
ศูนย์ปฏิบัติการกลาง - - - - - - 
งานโครงการพิเศษ - - 153,640 0.75 - - 
งานวิจัยฯ - - - - 348,112 1.7 

รวม 5,143,862  1,043,720 5.10 1,115,175 5.45 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน (ตารางท่ี 2) 

กิจกรรม/โครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ สู่สถานศึกษา 
ธรรมาภิบาล 

20,448,952.27 300,000 1.5 

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก  5,000 0 
โครงการวันวิสาขบูชา  2,000 0 
เลือกตั้งนายก อชท.  8,000 0 
โครงการวันไหว้ครู  55,000 0.3 
โครงการวันสุนทรภู่ร่วมใจส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2,700 0 

โครงการวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา(แห่เทียนพรรษา)  16,625 0.1 
โครงการกีฬาภายใน  65,000 0.3 
โครงการเปิดโลกภาษาไทยไปกับอาเซียน ในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

 3,000 0 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

 20,000 0.1 

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือแม่ ท าความดีเพ่ือพ่อ  15,300 0.1 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  40,000 0.2 
ซักผ้าสี เสื้อสูทองค์การนักวิชาชีพฯ  15,000 0.1 
วันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ  15,000 0.1 
โครงการอบรมโดยการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

 67,700 0.3 

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา 

 25,445 0.1 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(13ตุลาคม) 

 3,000 0 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบด าเนินการ 

(บาท) 

รา
ยจ

่าย
ใน

กา
รส

่งเส
ริม

สน
ับส

นุน
กา

รจ
ัดก

ิจก
รร

มด
้าน

ต่า
ง ๆ

 

ร้อ
ยล

ะข
อง

รา
ยจ

่าย
ใน

กา
รจ

ัด
กิจ

กร
รม

 

โครงการชมรมวิชาชีพแผนกวิชา 1/60 20,448,952.27 87,650 0.4 
โครงการชมรมวิชาชีพแผนกวิชา 2/60 87,790 0.4 
โครงการวันปิยมหาราช 6,225 0 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับภาค 100,000 0.5 
โครงการสัปดาห์รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ 3,000 0 
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5,230 0 

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 3,225 0 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับชาติ 70,000 0.3 
โครงการอบรมโดยการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

124,000 0.6 

โครงการกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วย
องค์การนักวิชาชีพฯ(อวท.) 

28,230 0.1 

โครงการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิก
ดีเด่น 

30,000 0.1 

โครงการบวชบรรพชาสามเณรและเนกขัมะจาริณี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ภาคฤดูร้อน 

60,000 0.3 

ซักผ้าสี เสื้อสูทองค์การนักวิชาชีพฯ 15,400 0.1 
บริการวิชาการวิชาชีพฯ 10,000 0 
โครงการรับใบประกาศนียบัตร 20,000 0.1 

รวม 1,309,520 6.4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการ
ก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด และมีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 4 ประเภท 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 
 2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน       ศูนย์
วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
ปลอดภัย และมีความพร้อมต่อการใช้งาน โดยการจัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน           
ศูนย์วิทยบริการ ให้เพียงพอและเหมาะสม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการส ารวจอาคารสถานที่ มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล จัดให้มีการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ตามตารางการใช้ห้อง วางแผนในการจัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ เช่น แผนพัฒนาการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการ, แผนปฏิบัติการประจ าปี ฯ 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ติดตั้งระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

  3.2 ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล 

  3.3 ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus 
  3.4 Update ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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  3.5 ส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้

ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  ปลอดภัย และมีความพร้อม
ต่อการใช้งาน โดยมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ เพียงพอและเหมาะสม     
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 2. วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

 3. วิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบทุกประเภทที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 -  วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม ปลอดภัย 
 -  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  สัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร และผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  การพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 -  การยึดระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  การเพ่ิมสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร และผู้เรียน 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

  - แผนพัฒนาสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  - แผนพัฒนาสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยใน
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนงาน/โครงการ 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและ
ภายนอก 

(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและ

ก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

   

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

  - โปรแกรมบริหารงาน
อาชีวศึกษา RMS 2012 และ
โปรแกรม STD 2011 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
 5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนให้มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียน 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน โดยได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู
พิเศษ วิทยากร 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 116 โครงการ 

 2. วิทยาลัยฯ มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ           
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน จ านวน    
1 แห่ง ต่อผู้เรียน 6 คน 

 3. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 4. ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน จ านวน 145 ทุน 
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 5. ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวน 5 รายการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 − 

จุดที่ควรพัฒนา 

 − 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 − 
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 แบบสรุประดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

  116 โครงการ 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบ
ทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

  1 แห่ง ต่อผู้เรียน 6 คน 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

   

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่
เกิน 100 คน 

   

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

  5 รายการ 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
  1. การระบุปัญหา 
  2. การระบุวัตถุประสงค์ 
  3. วิธีการด าเนินการ 
  4. การเก็บข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามปฏิทินของฝ่ายวิชาการ 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ตาม
ปฏิทินของฝ่ายวิชาการ 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และให้ครูบันทึกหลังการสอน 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูน าผลการนิเทศ  การบันทึกหลังสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูน าผลจากการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน    
การสอน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 3. ครูทุกคนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และมีบันทึกหลังการสอน 

 4. ครูทุกคนท าวิจัย จากผลการนิเทศ และบันทึกหลังสอน เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน 

 5. ครูทุกคนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จากผลการวิจัย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยลัยเทคนิคนครนายก  ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพ  ในการจัดการเรียนการสอน  โดย  วางแผนงานการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ให้
ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่ลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูผู้สอน
แต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้    วางแผนงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
และให้ครูบันทึกหลังการสอน  พร้อมทั้งน าผลการนิเทศ  การบันทึกหลังสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และน าผลจากการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้หลากหลายวิชามากข้ึน  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน ให้ครบตามรายวิชาของหลักสูตร 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  สร้างแรงจูงใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้หลากหลายวิชา   
 -  จัดท าโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ  และวิจัยในชั้นเรียน 
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แบบสรุปด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ช่างยนต์     11 11 11 11 11 11 
ช่างกล 8 8 8 8 8 8 
ช่างเชื่อมโลหะ 8 8 8 8 8 8 
ไฟฟ้าก าลัง 13 13 13 13 13 13 
อิเล็กทรอนิกส ์ 10 10 10 10 10 10 
การก่อสร้าง 3 3 3 3 3 3 
การบัญชี 5 5 5 5 5 5 
การตลาด 3 3 3 3 3 3 
การเลขานุการ 1 1 1 1 1 1 
การจัดการส านักงาน 1 1 1 1 1 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 7 7 7 7 7 7 
การจัดการโลจิสติกส ์ 2 2 2 2 2 2 
พณิชยการ 2 2 2 2 2 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 2 2 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 3 3 3 3 3 
ศิลปกรรม 2 2 2 2 2 2 
ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 4 4 4 4 4 4 
สามัญสัมพันธ์ 20 20 20 20 20 20 

รวม 105 105 105 105 105 105 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการ ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา และกลุ่มวิชา 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลุ่มวิชา ที่พัฒนาให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชา กลุ่ม

วิชา 

 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้มีรายวิชา กลุ่มวิชา ที่พัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. มีสรุปรายงานการประเมินศักยภาพพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 2. มีการพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา โดยมีการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด, ส านักงานณัฐญาการบัญชี, กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ฯลฯ 

 3. ครูผู้สอนมีสื่อการสอน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. มีสรุปผลการนิเทศการสอนในภาพรวมของวิทยาลัยฯ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.49 อยู่ใน

ระดับ ดี และมีรายงานการวิจัยจากผลการประเมินน ามาปรับปรุงแก้ไขในรายวิชา 

 5. วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 13 สาขาวิชา ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ จ านวน 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 14 สาขาวิชา ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จ านวน 14 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  หลักสูตรมีจ านวนหลายสาขาวิชา หลายประเภทวิชา ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรท าได้ค่อนข้าง
ยาก 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 -  การพัฒนาหลักสูตร ปวช. ควรพัฒนาหลังการใช้อย่างน้อย 3 ปี และหลักสูตร ปวส. ควรพัฒนา
หลังการใช้อย่างน้อย 2 ปี 
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ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
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ทุก

สา
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ครบ ไม่ครบ 

ช่างยนต์   11 11 11 11 11  - 
ช่างกล 8 8 8 8 8  - 
ช่างเชื่อมโลหะ 8 8 8 8 8  - 
ไฟฟ้าก าลัง 13 13 13 13 13  - 
อิเล็กทรอนิกส ์ 10 10 10 10 10  - 
การก่อสร้าง 3 3 3 3 3  - 
การบัญชี 5 5 5 5 5  - 
การตลาด 3 3 3 3 3  - 
การเลขานุการ 1 1 1 1 1  - 
การจัดการส านักงาน 1 1 1 1 1  - 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 7 7 7 7 7  - 
การจัดการโลจิสติกส ์ 2 2 2 2 2  - 
พาณิชยการ 2 2 2 2 2  - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 2  - 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 3 3 3 3  - 
ศิลปกรรม 2 2 2 2 2  - 
ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 4 4 4 4 4  - 
สามัญสัมพันธ์ 20 20 20 20 20  - 

รวม 105 105 105 105 105  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2557 และตามที ่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษ าและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้ เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน และมีครูไปนิเทศ 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางาน
ที่เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม โดยการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร้อยละ 10.78 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 2. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน จ านวน 3 ครั้ง 
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 3. ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม โดยมีผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 4. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 5. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลและหน่วยงานภายนอก/องค์กรภายนอก ร้อยละ 5.33 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 

 -  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน 

 -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  เพ่ิมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  - 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (ตารางท่ี 1) 
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ระดับ ปวช.        

สาขาวิชาช่างยนต์ 253 - - 3 16 16 - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 170 - - 3 5 5 100.00 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 54 - - 3 4 4 100.00 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 211 - - 3 17 17 100.00 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 184 - -- 3 20 20 100.00 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 99 - - 3 9 9 100.00 
สาขาวิชาการบัญชี 189 - - 3 22 22 100.00 
สาขาวิชาการตลาด 83 - - 3 10 10 100.00 
สาขาวิชาการเลขานุการ 14 - - 3 1 1 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 215 - - 3 20 20 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 75 75 100 3 7 7 100.00 
สาขาวิชาการออกแบบ 22 - - 3 5 5 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 - - 3 4 4 100.00 

รวมระดับ ปวช. 1,623 75 100.00 3 140 140 100.00 
ระดับ ปวส.        
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 90 40 44.44 3 14 14 100.00 
สาขาวิชาเครื่องกล 90 35 38.89 3 6 6 100.00 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 20 20 100 3 - - - 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 55 - - 3 10 10 100.00 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 177 74 41.81 3 9 9 100.00 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 77 35 45.45 3 9 9 100.00 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 40 - - 3 10 10 100.00 
สาขาวิชาการบัญชี 119 - - 3 26 26 100.00 
สาขาวิชาการตลาด 37 - - 3 17 17 100.00 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 36 - - 3 7 7 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 - - 3 26 26 100.00 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 83 - - 3 19 19 100.00 
สาขาวิชาการโรงแรม 34 - - 3 5 5 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 10 - - 3 5 5 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 - - 3 - - 100.00 

รวมระดับ ปวส. 966 204 21.12 3 163 163 100.00 
รวมท้ังหมด 2,589 279 10.78 3 287 287 100.00 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (ตารางท่ี 2) 
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ระดับ ปวช.       
สาขาวิชาช่างยนต์ 253 253 69 100.00 - - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 170 170 44 100.00 - - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 54 54 12 100.00 - - 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 211 211 52 100.00 - - 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 184 184 50 100.00 - - 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 99 99 27 100.00 - - 
สาขาวิชาการบัญชี 189 189 69 100.00 - - 
สาขาวิชาการตลาด 83 83 38 100.00 - - 
สาขาวิชาการเลขานุการ 14 14 3 100.00 - - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 215 215 56 100.00 - - 
สาขาวิชาการโรงแรม 75 75 17 100.00 - - 
สาขาวิชาการออกแบบ 22 22 13 100.00 10 45.45 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 54 9 100.00 - - 

รวมระดับ ปวช. 1,623 1,623 459 100.00 10 0.61 
ระดับ ปวส.       
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 90 90 52 100.00 15 16.67 
สาขาวิชาเครื่องกล 90 90 41 100.00 27 30 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 20 20 - 100.00 - - 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 55 55 21 100.00 5 9.09 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 177 177 63 100.00 31 17.51 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 77 77 36 100.00 25 32.46 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 40 40 18 100.00 - - 
สาขาวิชาการบัญชี 119 119 53 100.00 - - 
สาขาวิชาการตลาด 37 37 17 100.00 - - 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 36 36 14 100.00 5 13.88 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 75 52 100.00 5 6.66 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 83 83 38 100.00 - - 
สาขาวิชาการโรงแรม 34 34 10 100.00 15 44.11 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 10 10 10 100.00 - - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 23 - 100.00 - - 

รวมระดับ ปวส. 966 966 425 100.00 128 13.25 
รวมท้ังหมด 2,589 2,589 911 100.00 138 5.33 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู ้เรียน
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้ 

  1.1 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

  1.2 โครงการวันพุธร่วมใจใส่บาตรสวดมนต์สรภัญญะ 
  1.3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
  1.4 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

  1.5 โครงการตักบาตรขึ้นปีใหม ่

  1.6 โครงการวันมาฆบูชา 

  1.7 โครงการสอบธรรมศึกษา 

  1.8 โครงการวันปิยะมหาราช 

  1.9 โครงการไหว้ครู 
  1.10 โครงการวันสุนทรภู่ 
  1.11 โครงการวันภาษาไทย 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  2.1 โครงการปลูกป่าเพ่ือแม่ท าความดีเพ่ือพ่อ 

  2.2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
  2.3 โครงการปลูกดอกดาวเรือง 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 55 

 

  2.4 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ  

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 
  3.1 โครงการประกวดร้องเพลง 

  3.2 โครงการกีฬาภายใน 

  3.3 โครงการวงดนตรีโฟล์คซอง 

  3.4 โครงการประกวดดนตรีไทย 

  3.5 โครงการประกวดมารยาทไทย 

  3.6 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 

  3.7 โครงการบริหารกายวิถีพุทธ 
 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนี้ 
  4.1 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (ปวส.) 
  4.2 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (ปวช.) 
  4.3 โครงการประหยัดอดออมและอดทน 

  4.4 โครงการเลือกตั้งนายกฯ 

  4.5 โครงการอบรมมัคคุเทศก ์

  4.6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
  4.7 โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ดังนี้ 
  5.1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 

  5.2 โครงการอาชีวอาสา (ปีใหม่) 
  5.3 โครงการอาชีวอาสา (สงกรานต์) 
  5.4 โครงการสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 

  5.5 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 

  5.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

  5.7 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีกิจกรรม/โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จ านวน 5 
กิจกรรม/โครงการ และมีผู้เรียนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 2. วิทยาลัยฯ มีกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ และมี
ผู้เรียนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ 
และมีผู้เรียนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 4. วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 
กิจกรรม/โครงการ และมีผู้เรียนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
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 5. วิทยาลัยฯ มีกิจกรรม/โครงการที่ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จ านวน 10 กิจกรรม/โครงการ และมีผู้เรียน
ทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

  − 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตารางท่ี 1) 

ที ่

กิจกรรม/โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

(คน) 

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,738 
2 โครงการวันพุธร่วมใจใส่บาตรสวดมนต์สรภญัญะ นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 2,220 
3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา

ราชิน ี
นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,874 

4 โครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 847 
5 โครงการตักบาตรขึ้นปีใหม ่ นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 2,157 
6 โครงการวันมาฆบูชา นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 450 
7 โครงการสอบธรรมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันป ี 310 
8 โครงการวันปิยะมหาราช นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 341 
9 โครงการไหว้คร ู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,758 
10 โครงการวันสุนทรภู ่ นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,683 
11 โครงการวันภาษาไทย นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,820 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตารางท่ี 2) 

ที ่
กิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

(คน) 

1 โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ท าความดเีพื่อพ่อ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.1 

180 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 30 
3 โครงการปลูกดอกดาวเรือง นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกช้ันปี 1,764 
4 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 216 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตารางท่ี 3) 

ที ่
กิจกรรม/โครงการด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

(คน) 

1 โครงการประกวดร้องเพลง  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,820 
2 โครงการกีฬาภายใน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,774 
3 โครงการประกวดดนตรโีฟล์คซอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,820 
4 โครงการประกวดดนตรไีทย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,820 
5 โครงการประกวดมารยาทไทย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,820 
6 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,875 
7 โครงการบริหารกายวิถีพุทธ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,733 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตารางท่ี 4) 

ที ่
กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมการด ารง

ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

(คน) 

1 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (ปวส.) นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ทุกแผนก
วิชา 

408 

2 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (ปวช.) นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกแผนก
วิชา 

570 

3 โครงการประหยดัอดออมและอดทน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 300 
4 โครงการเลือกตั้งนายกฯ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,657 
5 โครงการอบรมมัคคเุทศก ์ นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 37 
6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ ์ นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 540 
7 โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร ์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,795 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตารางท่ี 5) 

ที ่
กิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

(คน) 

1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 269 
2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 50 
3 โครงการอาชีวอาสา (ปีใหม่) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 274 
4 โครงการอาชีวอาสา (สงกรานต์) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 274 
5 โครงการสัปดาหร์ณรงค์วันเอดส์โลก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 2,097 
6 โครงการวันงดสูบบุหรีโ่ลก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,744 
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 68 
8 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1,762 
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มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของแผนกวิชา, ครูผู้สอน และหน่วยงานทุกฝ่าย 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปแีละผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2. วิทยาลัยฯ มีรายงานการประเมินตนเอง ของแผนกวิชา, ครูผู้สอน และงานในแต่ละฝ่าย 

 3. วิทยาลัยฯ มีรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 4. วิทยาลัยฯ มีสรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 

 
แบบสรุปด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

  - มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  - แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
- รายงานการประเมินตนเอง ของ
แผนกวิชา ครู งาน 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

  - คู่มือการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  - รายงานการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม 
- สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่งชี้ที่      
1.1 – 4.1 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูงกว่า
ในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 
 2) ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดย
มีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปการศึกษา 
2559 โดยอาศัยอ านาจระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพ่ือให้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 4.1  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

  − 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
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แบบสรุปร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ 
ปีทีผ่านมา ปีปัจจุบัน พัฒนา 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ ไม่พัฒนา 
1.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
1.2 4 ดี 4 ดี พัฒนา 
2.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
2.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
2.3 4 ดี 4 ดี พัฒนา 
2.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
2.5 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
2.6 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
3.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
3.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
3.3 4 ดี 4 ดี พัฒนา 
3.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
4.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนา - 
 
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

ที่มีการประเมิน 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

13 13 100.00 
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มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส ถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
 ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 (2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 (3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  
 (4) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

 (5) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา  
โดยการมีส ่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นข อง
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั ้งจัดท ารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
 ความพยายาม (Attempt) 
 ว ิทยาล ัยฯ  ม ีการจ ัดท าแผนพัฒนาการจ ัดการฝ ึกอบรมหลักส ูตรว ิชาช ีพระยะสั ้นของ
สถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปี มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
โดยปฏิบัติตามประเด็น  จ านวน  5  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์  ดีมาก 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  มีการวางแผน ประชุมหารือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  บุคลากร ผู้สอน มีความรู้ความช านาญ มีความสามารตรงกับรายวิชาที่สอน 
 -  มีความพร้อมด้านสถานที่เรียน ห้องปฏิบัติงาน วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ 
 -  มีสถานประกอบที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  การจัดระบบการจัดการเอกสาร 
 -  ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  - รูปเล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  - แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

  - แบบขออนุมัติเปิดสอนระยะ
สั้น 

4 
 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

  - แผนการสอน  
- โครงการสอน 
- แบบประเมินผล 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

  - รายงานการปฏิบตัิงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ 
 สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยก า หนดรายวิชาใหม่หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับชุมชนสถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  

 (2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ 

 (3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  

 (4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  

 (5) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 
2 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได้วางโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตรระยะสั้น   ด าเนินการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั ้นของชุมชน  พัฒนาหลักสูตรช่างเสริมสวยขึ้น  โดยก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลาและเนื้อหารายวิชาที่จะท าการสอน ซึ่งได้จัดท าวิพากษ์แผนการเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการในปีการศึกษา 2557  และในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยฯ  ได้ส ารวจความ
ต้องการของชุมชนและสถานประกอบการโดยการพูดคุย สอบถามกับตัวแทนข องชุมชนและสถาน
ประกอบการ เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
ให้มากที่สุด 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น เช่น ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย และ
หลักสูตรระยะสั้นกับผู้ต้องขังสตรี  โดยได้มีการด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. น าความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงเนื้อหา
สาระในรายวิชา 
 2. ครูผู้สอนด าเนินการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร และจัดท าโครงการสอน แผนการสอน และมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดย
ก าหนดรายวิชาใหม่  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ จ านวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย        23 
รายวิชา  และได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา จ านวน 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
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   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ควรเพิ่มจ านวนผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 68 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร 
  - แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงาน

หลักสตูรระยะสั้น 
- รายงานการส ารวจความต้องการ

เรียนหลักสตูรระยะสั้น 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชนสถาน

ประกอบการ 
  - หลักสูตรช่างเสรมิสวย 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาหลักสตูรโรงเรียนนอก
ระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

- โครงการจัดท าและวิพากษ์
แผนการเรียน 

- รายงานการส ารวจความต้องการ
พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นของ
ชุมชนและสถานประกอบการ 

- หลักสูตรช่างเสรมิสวย 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   - ตารางสอนปีการศึกษา 2559 

- โครงการสอน แผนการสอน และ
หลักฐานการวดัและประเมินผล
การเรยีน 

4 
 

สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   - รายงานผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อครผููส้อน 

- รายงานการสอบถามความพึง
พอใจของชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

- รายงานผลการนิเทศครูผูส้อน 
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 2 ปีไปใช้อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม 

  - รายงานสรุปผลการจัดการเรียน
การสอนหลักสตูรระยะสั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 (2) สถานศึกษามีครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม 1 ร้อยละ 50 -59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  

 (3) สถานศึกษามีครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม 1 ร้อยละ 60 -69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  

 (4) สถานศึกษามีครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม 1 ร้อยละ 70 -79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  

 (5) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 
 1. มอบหมายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 2. จัดท าตารางสอนส าหรับครูผู้สอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3. ให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามก าหนด 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการด้านความพยายามในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยได้
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แผนกวิชาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทุกด้านทุก
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนนั้น 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  20  คน  มีจ านวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

  − 

จุดที่ควรพัฒนา 

  − 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครผูู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกรายวิชา 

จ านวนครูผู้สอน
หลกัสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

จ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่จัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
ที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

มี 20 20 100.00 
รวม 20 20 100.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และน าผลการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  

 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบร มหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นมรการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม  

 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม  

 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ ารับการฝึกอบรมทราบ
ก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และน าผลการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม 
 ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพ  ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ 
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 2. ให้ครูผู้สอนแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  ตามปฏิทินฝ่าย
วิชาการ 
 3. ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ก าหนด และแจ้งหลัก เกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 
 4. ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 
 5. ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัด
ฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยปฏิบัติตามประเด็น  
จ านวน  5  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์  ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ยังไม่ได้น าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัด
ฝึกอบรม 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 -  สถานศึกษาควรด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  - แผนการจัดการเรียนการ
สอน 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา 

 

 

- รายการสื่อการเรียนการสอน 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 

 

 

- หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัด
ฝึกอบรม 

 

 

- รายงานผลการฝึกอบรม 
 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 

 

 

- แบบบันทึกผลการเรียนซ่อม
เสรมิ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงวุฒิ ด้านสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 (2) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 (3) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 (4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 (5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 1. วิทยาลัยฯ  ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้ 
 1.1 โครงการการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  - วิชาช่างเสริมสวย 380 ชั่วโมง 
  - วิชาช่างตัดผมชาย 380 ชั่วโมง 
  - วิชาช่างตัดผมชาย   75 ชั่วโมง 
  - โครงการหลักสูตรปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชั่วโมง 
  - โครงการหลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์  
    24 ชั่วโมง 
  - โครงการหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
       - โครงการหลักสูตรแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 30 ชั่วโมง 
       - โครงการหลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 30 ชั่วโมง 
       - โครงการหลักสูตรช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่ 75 ชั่วโมง 
       - โครงการหลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
       - หลักสูตรแนะน าท่ีพักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 42 ชั่วโมง 
                 2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้ 
  2.1 โครงการบริการชุมชนวัดเขาน้อย 
  2.2 โครงการหน่วยแพทย์ อพสว. 
  2.3 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
 3. วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
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 4. วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้ 
  4.1  โครงการหลักสูตรช่างตัดผมและเสริมสวย 
  4.2 โครงการหลักสูตรตัดผมชาย 
 5. วิทยาลัยฯ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง 
 ความพยายาม (Attempt) 
 1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามโครงการการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 2. การจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  2.1 ปีการศึกษา 1/2560 จ านวน 24 ร้าน 
  2.2 ปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 29 ร้าน 
 3. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านงบประมาณ 
      3.1 โครงการหลักสูตรช่างเสริมสวย 
  3.2 โครงการหลักสูตรตัดผมชาย ระยะสั้น เป็นเงิน 4,970 บาท 
  3.3 โครงการฝึกสอนตัดผม เป็นเงิน 30,000 บาท 
 3.4 โครงการหลักสูตรปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชั่วโมง 
 3.5 โครงการหลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 
 3.6 โครงการหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต  
 3.7 โครงการหลักสูตรแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์  
 3.8 โครงการหลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 
 3.9 โครงการหลักสูตรช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่  
 3.10 โครงการหลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาคต  
 3.11 หลักสูตรแนะน าที่พักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์  
 4. ท าการประเมินการด าเนินงานตามโครงการในการระดมทรัพยากรการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยมีการปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณาจ านวน  5  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์  ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

  − 
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จุดที่ควรพัฒนา 

  − 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  − 
แบบสรุประดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดม

ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

 
  

2 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
  

3 สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

 
  

4 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
ปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นรายวิชาที ่ร ับผิดชอบเทียบกับครูผู ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นทั ้งหมดใน
สถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่าย  มีการจัดฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  คือแผนกวิชาช่างตัดผม  และ
ช่างเสริมสวย  ซึ่งครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นจะต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ครูผู้สอนแผนกวิชา
ช่างตัดผมและช่างเสริมสวย  โดยด าเนินการให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม 
 วิทยาลัยฯ  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างตัดผม  โดยจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรช่างตัดผมเสริมสวย 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า 
 2. หลักสูตรช่างเสริมสวยแก่บุคคลทั่วไป 35 ชั่วโมง 
 3. หลักสูตรช่างเสริมสวยแก่บุคคลทั่วไป 380 ชั่วโมง 
 4. หลักสูตรช่างตัดผมชาย 6 เดือน 
 5. หลักสูตรช่างตัดผมชาย 3 เดือน 
 6. โครงการหลักสูตรปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชั่วโมง 
 7. โครงการหลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 24 ชั่วโมง 
 8. โครงการหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
 9. โครงการหลักสูตรแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 30 ชั่วโมง 
 10. โครงการหลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 30 ชั่วโมง 
 11. โครงการหลักสูตรช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่ 75 ชั่วโมง 
 12. โครงการหลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
 13. หลักสูตรแนะน าท่ีพักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 42 ชั่วโมง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100       
ค่าคะแนน  5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์  ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 78 

 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ช่วงเวลาที่จัดให้มีการพัฒนา บางครั้งอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งครูมีภาระการสอนอาจท าให้ไม่
สามารถไปพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 
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แบบสรุปร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

หลักสูตร 

จ า
นว

นค
รูผ

ู้สอ
นห

ลัก
สูต

รว
ิชา

ชีพ
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วิช
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ับก
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ักส
ูตร

วิช
าช
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ะย

ะส
ั้นร

าย
วิช

าท
ี่รับ

ผิด
ชอ
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ช่างตัดผมชาย 2 2 100.00 
ช่างเสริมสวย 2 2 100.00 
หลักสูตรปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 2 2 100.00 
หลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพัก
อาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 

2 2 100.00 

หลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต 2 2 100.00 
หลักสูตรแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 

2 2 100.00 

หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 2 2 100.00 
หลักสูตรช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายา 2 2 100.00 
หลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาคต 2 2 100.00 
หลักสูตรแนะน าท่ีพักท่องเที่ยวโดยใช้
ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 

2 2 100.00 

รวม 20 20 100.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์  
สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 
 งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามเป้าหมายที่ก าหนด และรวมทั้งเงิน
ค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้ าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

 (2) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 
25 – 29.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 (3) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 
30 – 34.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 (4) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา   ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 
35 – 39.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 (5) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 
40 ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  มีการวางแผนบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญมาเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปีของสถานศึกษา 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  ไดม้ีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญมาเป็นวิทยากร 
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 1.   ปฏิบัติ  ไม่ปฏิบัติ ตามประเด็นพิจารณา  (1) 
 2.  วิทยาลัยฯ  มีงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวนเงิน  
1,314,000  บาท  มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่
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เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวนเงิน  397,825  บาท  คิด
เป็นร้อยละ  30.28  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ ์ พอใช้ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ ได้วางแผนบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน และได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี
ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีความหลากหลาย ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาได้หลายช่วงวัย ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  วิทยาลัยฯ ควรเชิญบุคลากรจากภายนอกสถานศึกษามาเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  − 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน 
รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปีของสถานศึกษา 

งบด าเนินการด้าน
การฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

รายจ่ายด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อการสอน 
รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในกานฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ร้อยละรายจ่ายด้านวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์ สื่อการสอน 
รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1,314,000.- 1,314,000.- 397,825.- 397,825.- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้น
ไป 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไปเทียบร้อย
ละกับ จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ ออกกลางคัน จ าแนกตาม
รายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผ ลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 
ขึ้นไป เทียบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการกับท้องถิ่น มีการติดตาม ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี มี
ความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ 
  1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาช่างตัดผม 
  2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 380 ชั่วโมง วิชาช่างตัดผม 
  3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาช่างเสริมสวย 
 4) โครงการหลักสูตรปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชั่วโมง 
 5) โครงการหลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 24 ชั่วโมง 
 6) โครงการหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
 7) โครงการหลักสูตรแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 30 ชั่วโมง 
 8) โครงการหลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 30 ชั่วโมง 
 9) โครงการหลักสูตรช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่ 75 ชั่วโมง 
 10) โครงการหลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 
 11) หลักสูตรแนะน าท่ีพักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 42 ชั่วโมง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลการฝึกอบรม  2.00  ขึ้น
ไป  เทียบร้อยละกับ  จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด  ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 
จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  100  ค่าคะแนน  5.00  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับเกณฑ ์ ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

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

จุดเด่น 

 -  บุคลากรประจ าแผนกวิชาช่างเสริมสวยมีเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 -  มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
 -  บุคลากรมีความช านาญและมีประสบการณ์ในรายวิชาที่เปิดสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 

 -  จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายและครบวงจร 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 -  จัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 -  จัดท าแผนของบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ 

 
แบบสรุปร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 

ขึ้นไป 
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ช่างตัดผมชาย 75 ชม. 20 3 17 100.00 
ช่างตัดผมชาย 380 ชม. 140 6 134 100.00 
ช่างเสริมสวย 75 ชม. 8 1 7 100.00 
ปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชม. 20 - 20 100.00 

งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วย
เคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 24 ชั่วโมง 

20 - 20 100.00 

อาหารไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 20 - 20 100.00 

แนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
งานมัคคุเทศก์ 30 ชั่วโมง 

20 - 20 100.00 

ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่  
(Big Bike) 30 ชั่วโมง 

20 - 20 100.00 
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ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่ 75 
ชั่วโมง 

20 - 20 100.00 

อาหารหวานไทยแห่งอนาคต 30 ชั่วโมง 20 - 20 100.00 

แนะน าที่พักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
งานมัคคุเทศก์ 42 ชั่วโมง 

20 - 20 100.00 

รวม 328 10 318 100.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
เข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  มีความตระนักในการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู้เรียน  จึงได้จัดระบบการดูแล
นักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาและคณะท างานทั้งยังช่วยประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับ
สถานศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ส าเร็จตามหลักสูตร 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการตามโครงการเยียวยาผู้มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งส่งผลให้นักเรียนส่วน
หนึ่งสามารถปรับค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากการเรียนภาคฤดูร้อนจนไม่ต้องพ้นสภาพและส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนด นอกจากนี้งานครูที่ปรึกษายังร่วมมือกับผู้ปกครอง ช่วยกันกวดขันและติดตามผู้เรียนให้เร่งรัดปรับปรุงผล
การเรียน จนไม่พ้นสภาพนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  318  คน  คิดเป็นร้อยละ 
96.95 ค่าคะแนน  5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ ์ ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

จุดเด่น 

 -  วิทยาลัยฯ มีการติดตามนักศึกษาด้วยระบบงานครูที่ปรึกษา และได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง  จึงส่งผลให้มีนักศึกษาจบตามหลักสูตร และสามารถไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ควรคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่การรับนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า  โดยการสอบวัดความรู้  
ความถนัดทางวิชาชีพ  เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนจบหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  − 
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แบบสรุปร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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ช่างตัดผมชาย 75 ชม. 20 3 17 85 
ช่างตัดผมชาย 380 ชม. 140 6 134 87.50 
ช่างเสริมสวย  380 ชม. 8 1 7 95.71 
ปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม 36 ชม. 20 - 20 100 
งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วย
เคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 24 ชม. 

20 - 20 100 

อาหารไทยแห่งอนาคต 30 ชม. 20 - 20 100 
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
งานมัคคุเทศก์ 30 ชม. 

20 - 20 100 

ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่  
(Big Bike) 30 ชม. 

20 - 20 100 

ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ ายาสมัยใหม่  
75 ชม. 

20 - 20 100 

อาหารหวานไทยแห่งอนาคต 30 ชม. 20 - 20 100 
แนะน าที่พักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
งานมัคคุเทศก์ 42 ชม. 

20 - 20 100 

รวม 328 10 318 96.95 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้  ความสามารถที่
ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน  เช่น  ป ระกอบอาชีพ  
พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  และครอบครัว  เป็นต้น 

มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  1-5  เพ่ือเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของจ านวนผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 87 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 (2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 50-59.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 (3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 60-69.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 70-79.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 (5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   
 ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ         
น าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเสริมสวย
และช่างตัดผมชาย 
 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ  ได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเสริมสวยและ   
ช่างตัดผมชายตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน 
เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว  
คิดเป็นร้อยละ 85.7 ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ ์ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

 - ประชาชนให้ความสนใจหลักสูตรระยะสั้นทั้งช่างเสริมสวยและช่างตัดผมชาย เพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้ทันสมัย และเพ่ิมทักษะให้กับครูผู้สอน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
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แบบสรุประดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 
 - แบบสอบถาม 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  
คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 

 

 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  
คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 

 

 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  
คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 

 

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   

 
 

- รายงานผลการประเมิน 

 
 

 

 

 


