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วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ค ำน ำ 
 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพนั้น เป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อต้น
สังกัด และส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสารณชนตามโอกาส และ
ช่องทางต่างๆ รวมทั้งจะต้องน าผลที่เกิดจากการประเมินมาใช้ในกระบวนการจัดท าแผนปรับปรุงข้อบกพร่อง
หรือพัฒนาจุดแข็งของสถานศึกษาออย่างต่อเนื่องวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นสถานศึกษาภายใต้สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาภายใต้กรอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ  ทั้งภายในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก  จาก  
สมศ. ตลอดระยะเวลาของปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏผลทั้งในด้านบริหารจัดการ วิชาการ อาคาร
สถานที่ และการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการจนเห็นผลเชิงประจักษ์  เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน 
และประชาคมอาชีวศึกษา  ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนที่ท าให้การด าเนินการ ประเมินผลและรายงานประจ าปีด าเนินไปด้วยความลุล่วง        ทุก
ประการ 

 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
ค าน า            หน้า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร            ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา                                                                                3 
การด าเนินงานของสถานศึกษา                                                                          13  
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                              17 
     มาตรฐานที ่ ๑  ด้านผลการจดัการศึกษา                                                              17 
     มาตรฐานที ่ ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา                                                         21 
     มาตรฐานที ่ ๓  ด้านการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                             42 
     มาตรฐานที ่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน                                                      56 
     มาตรฐานที ่ 5  ด้านการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชพีระยะสั้น                               62 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                                             90 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก 
  - รายชื่อกรรมการผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
พ.ศ. 2560 

 
ตัวบ่งช้ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม เฉลี่ย 
มำตรฐำน 

ส่วนที่  ๑ 
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 5 3         8 4.00 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา      5 4 4 4 5 5     30 4.50 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 4 5 4       18 4.50 

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 4 5         10 4.50 
รวม           66 4.71 

ส่วนที่  ๒ 
๕. การฝึกอบรมวิชาชีพ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 4.90 

รวม           49 4.48 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑.๑  ระดับตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”             จ านวน....16.....ตัวบ่งชี้  
 ๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”                      จ านวน.......7.....ตัวบ่งชี้  
 ๑.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”             จ านวน.......1.....ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”             จ านวน.......-.......ตัวบ่งชี้  
          ๑.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”          จ านวน.......-.......ตัวบ่งชี้  
 
๑.๒  จุดเด่น (การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคณุภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

๑)  สถานศึกษามีเครือขา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาที่เข้มแข็ง 
๒)  การจดัสอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งหลากหลายและมีคุณภาพ 
๓)  สภาพแวดล้อมภายใน  อาคารสถานที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่มรื่น

สวยงามเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
๔)  สถานศึกษามีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ ในการจัดการเรียน 

การสอน 
๕)  มีการจดัท าระบบประกันคุณภาพทีด่ี  บุคลากรทุกคนให้ความตระหนักและให้ความรว่มมือ 

เป็นอย่างดี 
๖)  มีการจดัระบบประกันคุณภาพทีด่ี  มกีารจัดท า SAR  รายบุคคลและรายแผนก 



      ๗)  ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้   ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดท าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  

     ๘) วิทยาลัยเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรกัชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๑.๓  จุดที่ต้องพัฒนำ (การปฎิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไมบ่รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

๑)  ควรเพิ่มความเข้มข้นระบบติดตามผู้เรียน ระบบติดตามผู้เรียน และโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เพือ่ลดปญัหาการออกกลางคัน 

๒)  ควรพัฒนาจัดอบรมให้ความรูด้้านการวจิัยใหก้ับครูผู้สอนและงานวิจัยในชั้นเรียนควรสอดรับ
กับแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓)  ควรพัฒนาผลงานวิจยัของครูให้มีคุณภาพมากขึ้น 
๔)  ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจผลงานวจิัยของครู 

      ๖)  ควรเพิ่มเติมความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้นักเรียน
จบหลักสูตรมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ให้ค่าระดับคะแนนดีขึ้นไป 

๗)  ควรรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
๘)  ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษา  จดัท าเกณฑก์ารประเมินให้ชัดเจน 

      ๙)  ปรับปรุงการเขียนโครงการ การพัฒนาให้ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติในแต่ละโครงการ 
ชัดเจน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
      ๑๐) สถานศึกษาควรสรรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑก์ารศกึษาให้มีความทันสมัย 
 
๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)  

๑)  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรน าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการ/กิจกรรมไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการจดักิจกรรมในครั้งตอ่ไป  เพื่อให้ครบกระบวนการตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

๒)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรยีน 
๓)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
๔)  ควรให้มีการด าเนินการเพื่อการแก้กจิกรรม หรือผลการเรียนให้เสร็จสิน้ของแต่ละภาคเรียน 
๕)  ควรรักษาคุณภาพทีด่ีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน  และพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านให้มี

คุณภาพให้อยู่ในระดับทีสู่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 



๒.  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 
๒.๑  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
       ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
       ที่ตั้ง  เลขที่  ๒๒    หมู่ที่ ๑   ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี  จังหวดัสงขลา  รหัสไปรษณีย ์ ๙๐๑๖๐       
       โทรศัพท ์ ๐๗๔- ๓๗๑๐๘๕      โทรสาร  ๐๗๔- ๓๗๑๐๘๕ 
       Website www.nathawee@hotmail.com 
       E - mail nathawee@hotmail.com 
       สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  
        
       สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
    ๑. ชุมชนรอบ ๆ วทิยาลยัส่วนมากยังมีพื้นที่เป็นสวนยางพารา 
              ๒. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศกึษา 
              ๓. อาชพีของผู้ปกครองมีอาชพีท าสวนยางพารา สวนผลไม้ รบัจ้างและค้าขาย 

           ๔. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๕,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท    
           ๕. ค่าใช้จ่ายของนักเรียน ๗๐-๑๐๐ บาท ต่อวัน 

             ๖. สถานที่ส าคัญรอบ ๆ วิทยาลัย ได้แก่ 
                  6.๑ ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน 

               6.๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
               6.๓ ที่วา่การอ าเภอนาทวี 
               6.๔ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอนาทวี 
               6.๕ สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลนาทวี 

       6.๖ ที่ท าการประปาอ าเภอนาทวี 
                  6.๗ อุทยานประวัติศาสตร์เขาน้ าค้าง 
                6.๘ โรงเรียนเทศบาลต าบลนาทว ี

               6.๙ ด้านหน้าวิทยาลัย คือ ถนนนาทวี – ประกอบ เป็นเส้นทางติดต่อดา่นพรหมแดน 
                     บ้านประกอบ เขตชายแดนไทย- มาเลเซีย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

       ๒.๒.๑  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
       ๒.๒.๒  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ดร.ประจวบ        จันทภาโส 
2 นายธีระชัย         บุญโสดา 
3 นางสุมาลี           รักโข 
4 นายโกวิทย ์        นวลศรี 
5 นายธนะรัชต ์      จุลรตัน์ 
6 นางวรรณา         อุทัยสรุิ 
7 นายณรงค์ศักดิ์     โอฬาริ 
8 นายเมธี             ศรีโยธา 
9 นายมงคล           หมวดเพชร ์

10 นายพงษ์ศักดิ ์      ราชสวุรรณ 
11 นางสาวสรุีรตัน์     บุญชด 
12 นางสาวกติฏิการ์   ชว่ยหนู 
13 นายประสาน        แซ่หลี 



14 นายปรีชา            แสงทอง 
15 นายทวนทอง        การณุ 
16 นายณภรรทร       อินอทุัย 
17 นายหรอหมาน      นกแอนหมาน 
ท่ี ชื่อ-สกุล 

18 นางบรรฑิต          เพชรสมทอง 
19 นางสุจิตรา          จีระรตัน์ 
20 นายประชิด         พลฑา 
21 นางสุทธภา         เฟื่องฟูขจร 

 
 
         ๒.๒.๓  จ านวนครู  จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 
คร

ูจ้า
งเห

มา
 

ม ี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

สาขางานยานยนต ์ 7 1 6 - 7 - - 2 5 - 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 5 1 4  5  - 1 4 - 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิค  
        คอมพวิเตอร ์

5 1 4  5   - 5  

สาขางานการบัญชี 3 1 2 - 3 - - - 3 - 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 4 2 2 - 4 - - 1 3 - 
สาขางานการตลาด 3 - 3 - 3 - - - 3 - 
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานสัมพันธ์ 7 1 5 1 6 1 - 1 6 - 
แผนกวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 1 1 - - - - - - 1 - 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 - 2 - 2 - - - 2 - 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 - 2 1 2 1 - - 3 - 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 2 1 - 3 - - - 3 - 

รวม 43 10 31 2 39 2 - 5 38 - 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๔  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

พน
ักง

าน
จ้า

งเห
มา

บร
ิกา

ร 

ฝ่ายวิชาการ      
๑.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - 1 - - 
๒.  งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - 1 - - 
๓.  งานสื่อการเรียนการสอน 1 - 1 - - 
4.  งานวัดและประเมินผล 1 - 1 - - 
5.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - 1 - - 

รวม 5  5  - 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
๑.  งานแผนงบประมาณ 1 - 1 - - 
๒.  งานความร่วมมือ 1 - 1 - - 
๓.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - 1 - - 
๔.  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1 
- 

1 
- 

- 
๕.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - 
6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกจิ 1 - 1 - - 
7. งานฟาร์มและโรงงาน -     
8. งานบริการอินเตอร์เน็ต 1  1   

รวม 6 - 6 - - 
ฝ่ายบริหารทรัพย ์      
๑.  งานบริหารงานทัว่ไป 1 - 1 - - 
๒.  งานการเงิน 2 - 2 - - 
๓.  งานพัสด ุ 3 - 2 1 - 
๔.  งานอาคารสถานที่ (ยาม นักการ คนขับรถ) 15 - 11 - 4 
๕.  งานบุคลากร 1 - 1 - - 
6. งานการบัญช ี 2 - 2 - - 



7. งานประชาสัมพันธ ์ 2 - 2 - - 
8. งานทะเบียน 1  1   

รวม 27 - 22 1 4 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
๑.  งานปกครอง 

1 

- 

1 

- - 
๒.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - - - 
๓.  งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน - - - 
๔.  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา - - - 

 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

พน
ักง

าน
จ้า

งเห
มา

บร
ิกา

ร 

5.  งานครูที่ปรึกษา 
1 

 
1 

  
6.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    
7. งานโครงการพิเศษและการบริการ    

รวม 2  2   
ศูนย์ฝึกวิชาชีพสะบ้าย้อย 4 - 2  2 

รวมทั้งสิ้น 44  37 1 6 
 
 
        ๒.๒.๕  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี 
                  (ปีที่จัดท ารายงาน  ส ารวจ  ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ  ปวช.           
สาขางานยานยนต ์ 31 - - 19 - - 18 - - 68 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี - - - - 11 - - - - 11 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 18 - - 5 - - 3 - - 26 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 6 - - 11 - - 5 - - 22 
สาขางานการบัญชี 11 - - 5 - - 11 - - 27 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 9 - - 10 - - 5 - - 24 
สาขางานการตลาด 12 - - 5 - - 14 - - 31 



รวมระดับ  ปวช. 87 - - 49 11 - 61 - - 209 
ระดับ  ปวส.           
สาขางานยานยนต ์ - - - 9 - -    9 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี - 8 - - - -    8 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 22 - - 11 - -    33 
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - - - -    - 
สาขางานการบัญชี 6 - - 6 - -    12 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 8 - - 6 - -    14 
สาขางานการตลาด - - - - - -    - 

รวมระดับ  ปวส. 36 8 - 32 - -    76 
รวมระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส. 209 + 76 =  285 

 
        ๒.๒.๖  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ระดับ  ปวช.     
สาขางานยานยนต ์ - - - - 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี - 14 - 14 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง - - - - 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ - - - - 
สาขางานการบัญชี - - - - 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ - - - - 
สาขางานการตลาด - - - - 

รวมระดับ  ปวช. - 14 - 14 
ระดับ  ปวส.     
สาขางานยานยนต ์ - - - - 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี 8 - - 8 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง - - - - 
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - - 
สาขางานการบัญชี - - - - 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ - - - - 
สาขางานการตลาด - - - - 

รวมระดับ  ปวส. 8 - - 22 
รวมระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส. 14+ 8 = 22 

 
         ๒.๒.๗   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    (๑)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ภาคปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 



ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ  ปวช.     
สาขางานยานยนต ์ 7 - - 7 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี - 3 - 3 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 2 - - 2 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 10 - - 10 
สาขางานการบัญชี 5 - - 5 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 12 - - 12 
สาขางานการตลาด 3 - - 3 

รวมระดับ  ปวช. 39 3 - 42 
 
    
  

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ  ปวส.     
สาขางานยานยนต ์ 7 - - 7 
สาขางานยานยนต์ทวิภาค ี - - - - 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 9 - - 9 
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - - 
สาขางานการบัญชี 6 - - 6 
สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 6 - - 6 
สาขางานการตลาด - - - - 

รวมระดับ  ปวส. 28 - - 28 
รวมระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส. 67 3 - 70 

   
        (๒)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) .....3.....คน 
          
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
    2.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1. รางวัลองค์การมาตรฐานวิชาชีพระดับเหรียญทอง  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 2.  รางวัลกลุ่มลูกเสือวิสามัญชายดีเด่น  ค่ายย่อย 3 งานชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
 3. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับจังหวัด 
 ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ  เครื่องรีด
เมล็ดสะตอต้ม ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕๕๙        ณ  
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 



 ๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  “สีกากเพชรจากน้ ายางพารา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๕  สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  “เครื่องกรองน้ าบรรเทาทุกข์” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวดั  
ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ข้าวเกรียบกล้วยน้ าว้าเสริมชาเขียว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๔  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ซอสฟักข้าว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัย
การอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๘  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๗. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๙  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
“กระเป๋าแฮนด์เมคจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  
ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 
 ๘.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๐  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกล  กลุ่มที่  ๑  พัฒนาซอฟท์แวร์ “สติ๊กเกอร์อาเซียนไลน์แอพพลิเคชั่น” ในการเข้า
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัด
สงขลา 
  ๙.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านบ าบัดน้ า (น้ า
เพื่อประชาชน) “อุปกรณ์กรองน้ าด้วยแรงดันอากาศ” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
จังหวัด  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 4. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
 ๑. ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  สิ่ งประดิษฐ์ประเภทที่   ๘  สิ่ งประดิษฐ์ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับภาค  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
           รางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559  ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๕ Central Festival Hatyai 
 
           2.๓.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

- 
 



           2.๓.3 รางวัลและผลงานของ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึง่เป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบ
ปีการศึกษา) 
 1. รางวัลครูดีเด่น  จังหวัดสงขลา 
 2. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับจังหวัด 
 ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ  เครื่องรีด
เมล็ดสะตอต้ม ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60        
 ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  “สีกากเพชรจากน้ ายางพารา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕60  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๕  สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  “เครื่องกรองน้ าบรรเทาทุกข์” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวดั  
ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ข้าวเกรียบกล้วยน้ าว้าเสริมชาเขียว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๔  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ซอสฟักข้าว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัย
การอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๘  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕
60  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๗. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๙  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
“กระเป๋าแฮนด์เมคจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  
ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๘.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๐  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกล  กลุ่มที่  ๑  พัฒนาซอฟท์แวร์ “สติ๊กเกอร์อาเซียนไลน์แอพพลิเคชั่น” ในการเข้า
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัด
สงขลา 
  ๙.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านบ าบัดน้ า (น้ า
เพื่อประชาชน) “อุปกรณ์กรองน้ าด้วยแรงดันอากาศ” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
จังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60 ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 3. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
 ๑. ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  สิ่ งประดิษฐ์ประเภทที่   ๘  สิ่ งประดิษฐ์ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับภาค  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 



           รางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๕ Central Festival Hatyai 
  
 2.๓.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับจังหวัด 
 ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ  เครื่องรีด
เมล็ดสะตอต้ม ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60         
ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  “สีกากเพชรจากน้ ายางพารา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๕  สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  “เครื่องกรองน้ าบรรเทาทุกข์” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวดั  
ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ข้าวเกรียบกล้วยน้ าว้าเสริมชาเขียว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  
๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๔  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ซอสฟักข้าว” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัย
การอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๘  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕
60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๗. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๙  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
“กระเป๋าแฮนด์เมคจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  
ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ๘.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๐  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกล  กลุ่มที่  ๑  พัฒนาซอฟท์แวร์ “สติ๊กเกอร์อาเซียนไลน์แอพพลิเคชั่น” ในการเข้า
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัด
สงขลา 
  ๙.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๑๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านบ าบัดน้ า (น้ า
เพื่อประชาชน) “อุปกรณ์กรองน้ าด้วยแรงดันอากาศ” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
จังหวัด  ประจ าปี  ๒๕60  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา 
 2. การประประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
 ๑. ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  สิ่ งประดิษฐ์ประเภทที่   ๘  สิ่ งประดิษฐ์ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการด านา) “สกีด านา” ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับภาค  ประจ าปี  ๒๕60   ณ  โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 



           รางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๕ Central Festival Hatyai 
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลหญิง ระดับชาติ 
 5. รางวัลชนะเลิศ มวยสากลหญิง ระดับจังหวัด 
 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  วอลเลย์บอลหญิง ระดับจังหวัด 
 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เปตองหญิงประเภททีม ระดับจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 
๓.๑ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
      ๓.๑.๑ ปรัชญำ 

ทักษะเยี่ยม   มีคุณธรรม  ล้ าเลิศวชิา  พัฒนาสังคม 
 

      ๓.๑.๒ วิสัยทัศน์   
มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ และทกัษะที่เป็นเลิศ  เพื่อสนองความต้องการของ  

          ตลาดแรงงานและสังคม 
 
      ๓.๑.๓  พันธกิจ   
     ๑. ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ทักษะในวิชาชพี อย่างมีคุณภาพ 

 ๒. ส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     ของสถานศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และโครงงานวิชาชีพ 
 ๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
 ๕. บริการและพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา 
 ๖. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๗. พัฒนาการศึกษา เพื่อความมั่นคงของราษฎร์  รัฐ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด  
     ชายแดนภาคใต้ 
 ๘. ส่งเสริม พัฒนา  สภาพแวดล้อม  อนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   
     ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 ๙. ส่งเสริม  พัฒนาบุคลากรและสื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
      ๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
   “รอบรู้วิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชพี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๓.๑.๕  รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ร้อยละ หมำยเหต ุ
 

๑. รายจ่ายคา่วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอน  
๒. รายจ่ายในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู ้ 
    ความสามารถไปบริการวชิาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ 
    ต่อชุมชน สังคม  
๓. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน การจดัท า การประกวด   
    การแสดงโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม  
    สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
๔. รายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน การจดักิจกรรมดา้น
การ 
    รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย ์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบ  
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 
    ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม  
    การกฬีาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม 
    ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
๕. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร  

ฯลฯ 
 

 

585,631.08 
682,000 

 
 

253432.90 
 
 

413663 

 

34.48 
17.93 

 
 

6.66 
 
 

10.87 

 

รวมรำยจ่ำย    
*  ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
*  นิยามศัพท์ ค าว่า  งบด ำเนินกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
                                                       ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ 
                                                       ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
๓.๒  กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 

กำรประเมินคุณภำพ 
ภำยในของสถำนศึกษำ  
เมื่อวันที่15 พ.ค.2560 

 

๑)  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรน า
ข้อเสนอแนะจากการท าโครงการ/กิจกรรมไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการจดักิจกรรมในครั้ง
ต่อไป  เพื่อให้ครบกระบวนการตามวงจร
คุณภาพ  PDCA 

1.  การปฏิบัติงานของทกุโครงการ/
แผนงาน ให้เป็นระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 
 

๒)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

2. โครงการเย่ียมบ้าน 
 

๓)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

3. โครงการสอนซ่อมเสริม 
 

4)  ควรรักษาคุณภาพทีด่ีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน  
และพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านให้
มีคุณภาพให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

กำรประเมินคุณภำพ 
ภำยในโดยหน่วยงำน  
ต้นสังกัด  
เมื่อวันที่ 13-15   
กรกฎาคม 2558  

๑. ควรพัฒนาระบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้

๑. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพ 
๒. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณ
การศึกษา 

๒. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม PDCA ทุก
โครงการ 

การปฏิบัติงานของทุกโครงการ/แผนงาน 
ให้เป็นระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

๓. ให้มีการจดัท าเขียนแผนงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษาตามคุณภาพ
ของมาตรฐานการอาชวีศึกษา 

ด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำรอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จการศึกษาตามคณุภาพของ
มาตรฐานการ        อาชวีศึกษา โดยกำร
มีส่วนร่วมจำกทกุฝ่ำย โดยได้จัด ท ำ
ออกเป็นแต่ละส่วนแยกจำกกัน 

๔. ให้น าข้อเสนอแนะของผู้ประเมินทั้งภายใน
และภายนอก มาจดัท าเป็นกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพไว้ในโครงการพฒันาแต่ละตัวบ่งชี ้

๑. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพ 
๒.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณ
การศกึษา 



๕. ควรเชิญวิทยากรในการอบรมเพิ่มเติม 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ควบคู่
การจดัท าผลงานที่มีคุณภาพสู่ระดับชาติ 

๑. จัดท าโครงการอบรมเรื่องการจัดท า
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวจิัยของครู 
๒. จัดประกวดโครงการวิจัยของครู 
๓.จัดท าโครงการส่งเสริมให้ครูน า
ผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 

๖. ปรับปรุงการเขียนโครงการ การพัฒนาให้
ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติในแต่ละโครงการ 
ชัดเจน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
ประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน 

ด ำเนินกำรโดยงำนแผนงำนและควำม
ร่วมมือ ในกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน 
และรำยงำนผล เป็นรำยไตรมำสให้กับ
ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร 

๗. ควรด าเนินงานโครงการในทุกโครงการ
ด้วยกระบวนการวงจรคณุภาพ PDCA  อย่าง
เป็นระบบ 

การปฏิบัติงานของทุกโครงการ/แผนงาน 
ให้เป็นระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

 

กำรประเมินคุณภำพ 
ภำยนอก โดย ส ำนัก 
งำนรับรองมำตรฐำน 
และประเมิน 
คุณภำพกำรศึกษำ  
(องค์กำรมหำชน)  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
 2556   

๘. กระบวนการจดัการความรู ้สถานศึกษา
ควรจดัให้มีกิจกรรมการประชุมสัมมนา
วิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
งานสาขาวิชาการเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
พัฒนาความรู้และการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

๙. สถานศึกษาควรมรีะบบการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลเพื่อการพัฒนาองค์กรในส่วน
ของสาขาวิชาตา่ง ๆ ที่จดัการเรียนการสอน 

ด ำเนินกำรโดยงำนแผนงำนและควำม
ร่วมมือ ในกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน 
และรำยงำนผล เป็นรำยไตรมำสให้กับ
ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร 

๑๐.ควรมกีารจัดสรรงบประมาณวัสดุฝกึ  
อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้นเหมาะสม  และเพียงพอ 

โครงการจดัซื้อวัสดุครุภณัฑ์ 

๑๑. ควรด าเนินการเพิ่มงบประมาณการ
สนับสนุน การจัดท านวตักรรม  สิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ และผลงานวจิัยของนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งภายในและขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

๑. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่
๒. โครงการประกวดโครงงานวิชาชพี 
๓. โครงการจัดหาทุนวิจยั 
 

๑๒. ควรประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รูจ้ัก

๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชพี 
๒.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 



น ามาแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยา่ง
เป็นระบบให้มากขึ้น 
๑๓. ควรมีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางดา้นการ
เรียน วิชาภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
ให้เพิ่มมากขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ส าเรจ็
การศกึษาให้มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ตามเกณฑ์การศกึษา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลกัษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชพีของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศกึษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน  
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศกึษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเรจ็การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รบับริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชพีเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้การส ารวจข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ าแนกตามผู้ที่ได้ท างานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลผู้ศึกษาต่อ  ข้อมูลการประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  และมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ  หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือ กลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและ
ครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลอย่างถูกต้อง 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ - วิทยาลัยฯ มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายใน หน่ึงปี ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.  ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส าเรจ็
การศกึษา 
3.  โครงการนิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกงาน    
4.  โครงการสังสรรค์ศิษย์เก่า  

 



 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

5.  โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ - จากการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการมีความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
ตอบกลับ ร้อละ 80 พบว่า  
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ระดับดีมาก  ที่ระดับ  ๔.๕๑   
ด้ำนสมรรถนะหลักและสรรถนะทั่วไป ระดับดีมาก ที่ระดับ  ๔.๖๗ 
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ  ระดับดีมาก  ที่ระดับ  ๔.๖๑ 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
  ผ่าน ไม่ผ่าน  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน)  
  พอใช ้(3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น  
 1.  มีกาจดัท าระบบติดตามดูแลผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ๒.  หน่วยงาน สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ด้านสมรรถนะวิชาชพี สมรรถนะทั่วไป และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อยูใ่นระดับดีมาก 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  ควรมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสาขาวชิาอย่างต่อเน่ือง   
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1.  ควรสร้างเครือข่ายและความรว่มมือกับชุมชน  สถานประกอบการในการชว่ยเหลือระบบติดตาม
ผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
 2.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเรจ็การฝกึอบรมโดยใช้
ช่องทางที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  
 ประเด็นการประเมิน  
  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  
 

 ความตระหนัก    วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงอัตราผู้เรียนทีอ่อกกลางคัน ในแต่ละชั้นป ีในแตล่ะ 
สาขาวิชาโดยได้จัดท าโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนประจ าปีเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ 
การศกึษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม ่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยได้ทราบนโยบาย

การด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน  กฎระเบียบข้อบังคับ การสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครกูับนักเรียนนักศึกษา 

๒.  โครงการพบครูที่ปรกึษา โดยจัดให้พบหน้าแถวเป็นประจ าทุกวัน และจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานผู้เรียนร่วมกับที่ปรึกษา ในการตดิต่อกับผูป้กครอง 

๓.  โครงการเยี่ยมบ้าน โดยครูที่ปรกึษา เพื่อลดช่องว่างของครูและนักเรยีน และเพือ่
ประเมินสภาพจริง ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ เพื่อน า
ข้อมูลมาวางแผนด าเนินการป้องกันความเสียงด้านอื่นๆ ต่อไป 

๔.  โครงการประชุมผู้ปกครอง   ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี  กฎระเบียบข้อบังคับ 

๕.  โครงการสอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  
 
 ผลการประเมินของวิทยาลัยฯ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรก
เข้าของรุ่น = 66.67  
 
ระดับคุณภาพ  
  ค่าคะแนน = 70x100  =  41.147   
         170 
      = 41.17x5 
          80        
      =  2.57  (พอใช้) 
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  



  ดีมาก   ดี    พอใช ้ 
  ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
 จุดเด่น  
 ๑)  สถานศึกษามีเครือขา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาที่เข้มแข็ง 
 ๒)  การจดัสอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งหลากหลายและมีคุณภาพ 
 ๓)  สภาพแวดล้อมภายใน  อาคารสถานที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่มรื่น
สวยงามเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
 ๔)  สถานศึกษามีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ ในการจัดการเรียน 
การสอน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  ควรมพีัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางดา้นการเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
 2.  ควรเพิ่มความเข้มข้นระบบติดตามผู้เรียน และโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน  เพือ่ลด
ปัญหาการออกกลางคัน 
 ๓.  ควรเพิ่มเติมความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้นักเรียนจบ
การศกึษาตามหลักสูตรมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ให้ค่าระดับคะแนนดีขึ้นไป 

 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ๑)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรยีน 
 ๒)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 ๓)  ควรให้มีการด าเนินการเพื่อการแก้กจิกรรม หรือผลการเรียนให้เสร็จสิน้ของแต่ละภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจดัการทรพัยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการประสานความรว่มมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 ประเด็นการประเมิน  
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคณุธรรม แก่ผู้บริหาร คร ู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน  
 2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤตกิรรมทีพ่ึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน  
 3. สถานศึกษาจัดให้กลุม่ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง  
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  
 

 ความตระหนัก    วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน มีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน 
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน จัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง และมีการประเมินผลการด าเนินการ
และตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมสถานศึกษาคุณธรรม - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  เข้าร่วม

โครงการ 96  คน  
- มีการก าหนด คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“วินัย พอเพียง จิตอาสา” 
- สร้างนักศึกษาแกนน า ในการน าความรู้ไปเผยแพร่ 
- ประเมินผลความถึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ระดับ4.48 



2. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม   - สร้างนักศึกษาแกนน า ในการน าความรู้ไปเผยแพร่ 
3. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง - ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เกิตพฤติกรรมอันพึง

ประสงค์ ตามแนวนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม 5.การอยู่เวรประจ าวันหน้าประตูวิทยาลัย 
6.โครงการอบรมคุณธรรม ณ วัดถ้ าสุมโน  
จังหวัดพัทลุง 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
  ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
  ดีมาก (5 คะแนน)      ด ี(4 คะแนน)  
  พอใช ้(3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 

จุดเด่น  
 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแนวทางสถานศึกษา

คุณธรรม  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรให้ผู้บริหาร  คร ู เจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษา  ได้มีส่วนรว่มในการด าเนินการบริหารจดั
การศกึษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม   ทุกคน 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 สถานศึกษา ควรน าข้อเสนอแนะสภาพปัญหาในการด าเนินงานตามนโยบาย ต่างๆ  มาพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพและรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
 ประเด็นการประเมิน  
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง  
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี  
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด  
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านต่าง ๆเช่น การเพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ และการบริการสังคม การสร้างเครือข่ายการศึกษาร่วมกับประชาคมอาชีวศึกษา และโรงเรียน
มัธยม ขยายโอกาสการขยายและเปิดโอกาสแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนองนโยบายเรียนฟรี การ
ยกระดับคุณภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินการจัดประชุม
บุคลากรของวิทยาลัย  อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการวิทยาลัย  
ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนละ ๑  ครั้ง    โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนาทวี - ได้มอบหมายนโยบายแนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อน

นโยบายให้เป็นรูปธรรม 
- วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายและ
ด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานตน้สังกัดประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
-  ได้ทราบความก้าวหนา้  ผลการด าเนินงานกิจกรรม  โครงการ
ต่างๆ ในแต่ละฝ่าย/งานของวิทยาลัยฯ 



2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการวิทยาลัย 

- คณะกรรมการสถานศกึษา  คณะกรรมการวทิยาลัย ทราบ
นโยบายแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีใน
การขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม 

๓. ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนละ ๑  
ครั้ง 
 

- ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๔.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม ่  

 - ผู้เรียน ได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการ
บริหารงาน และภาวะผูน้ าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผลการประเมินอยู่ที่ระดบัดี ที่ระดับคะแนน  ๔.๔๗ 
 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น        ไม่ผา่น  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)       ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)       ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
           
          จุดเด่น  
 ๑. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน ์สร้างเครือข่ายความรว่มมือในการจดัการเรียนการสอนหลักสตูร
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
 ๓.  สถานศึกษามีโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาคม
อาชีวศึกษา ในการใช้ทรพัยากรรว่มกัน  
   
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  ควรมรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
ก าหนด ให้ชัดเจน  และท างานตามกระบวนการ  PDCA 



 2.  ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร  คร ู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 วิทยาลัยควรมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้ชัดเจน   ให้คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการวิทยาลัย  ครู บุคลากกร  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกบัจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าดว้ย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี 
  
 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทวี มีความตระหนักและมีความพยายามในการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครทูั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา   
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการจดัท าตารางสอน - อัตราส่วนของครูเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมดตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา  มีความเพียงพอที่
อัตราส่วน  1 : 7  นอกจากนี้ครูของวิทยาลัยมีภาระอื่น
นอกจากภาระการสอน 

2. โครงการนิเทศการสอนตามแผนกวิชา - มีการตรวจและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
และตรวจสอบจ านวนผู้เรียน เพื่อก ากับติดตามการจดัการ
เรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชา 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น       ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวชิาทกุคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวชิาที่สอน  
 



 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีความตระหนักในการ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธก์ับรายวชิาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศกึษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรอืสัมพันธก์บัรายวิชาที่สอน ครูผู้สอน  สอนตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศกึษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดให้มีการนิเทศครูผู้สอนตรงตามสาขาวิชา  
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูผู้สอน  จดัฝกึอบรม  และฝึกประสบการณต์รงตามสาขาและรายวชิาที่
สอน 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูผู้สอน  
จัดฝึกอบรม  และฝึกประสบการณ์ตรงตาม
สาขา 

- วิทยาลัยมีครูผู้สอนตรงสาขาวิชาชุกสาขาวิชา 
- ครผูู้สอนได้รับการฝึกอบรมและฝึกงานในสถานประกอบการ
ทุกแผนกวิชา 
- ครูผู้สอนทุกแผนกวิชาได้รับการพัฒนาศกัยภาพตรงตาม
สาขาและรายวชิาที่สอน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อตรง
สาขาวิชา 

- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจดัการเรียนการสอนตรง
สาขาวิชา 

2.จัดให้มีการนิเทศครูผู้สอนตรงตามสาขาวชิา 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชมุ
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือวิชาชีพทีต่รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อป ี 
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ มีความตระหนักส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวชิาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อป ี ในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาดา้นวิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การวิจัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีนโยบาย ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ของครูรายบุคคล และ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลของบุคลากร  โดยได้จดัโครงการ ดังนี้ คอื  โครงการครูฝกึประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ โครงการศกึษาดูงานของบุคลากร (ภาคเหนือ)  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 



โครงการครูฝกึประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 

- ครวูิทยาลัยการอาชพีนาทวี ร้อยละ 100 ได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงจาการฝึกจากสถานประกอบการณ์ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน  จ านวน  60  ชัว่โมงต่อป ี

โครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่  

- ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร ร้อยละ 80 เข้ารว่มศึกษาดูงาน 
- ครสูามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาผู้เรียน  
และกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน  
และมีความหลากหลาย  สามารถพัฒนาผู้เรียนไดย้่างเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   
โครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชพีไชยา 
โครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
โครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชพีควน
ขนุน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศกึษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที ่22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ว่าดว้ยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี 
 

 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ี มีความตระหนักในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 มีความเพียงพอทุก
สาขาวิชา /งาน/แผนก และเมื่อมีอัตราวา่งวิทยาลยั ด าเนินการเปิดสอบบุคลากรมาทดแทนตามอตัราและ
สาขาที่วิทยาลัยเปิดสอนและเพียงพอกับจ านวนผูเ้รียน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยฯ ด าเนินการเปิดสอบบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบอัตราก าลัง 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวมีีความพร้อมในการด าเนินการจัดหา
บุคลากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และต าแหน่งที่ว่างลง ได้ตาม
ความต้องการและไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน 
หรือภาระงานอื่นๆของวทิยาลัยฯ 

  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้รับการประกาศเกยีรติ
คุณ ยกย่องความรู ้ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  
 



 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนาทว ีมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริม และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องยกย่องความรู้ ความสา
มารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก   
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ส่งตัวแทนครูเพื่อคดัเลือกครูดีเด่น ของจังหวดัสงขลา 

 
- ครูได้รับคัดเลือกครูดีเดน่ จ านวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.22 

2.  การเข้ารว่มแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ  
     จังหวัด   

ครู จ านวน  50  คน คดิเป็นร้อยละ  55 

๓.  การเข้ารว่มแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ  
     ระดับภาค  

ครู จ านวน  18  คน คดิเป็นร้อยละ  20 

4.  การเข้ารว่มแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ  
     ระดับชาต ิ

ครู จ านวน  5  คน คดิเป็นร้อยละ  5.50 

5.  การเข้ารว่มแข่งขันสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์ ครู  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.3 
 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น  
 1.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ 
 2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ ในการจัดการเรียน 
การสอน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. บุคลการสายสนับสนุนการศึกษาขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดา้น IT 
ด้านระบบงานสารบรรณ  
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ควรจัดส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการศกึษาได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้น 
IT และด้านระบบงานสารบรรณ  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจดัสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมตา่งๆ  
 

 ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จา่ยงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย 
การจัดท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ 
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแตล่ะปี   โดยมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจดัสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ   
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1. มีการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี       

๒. มีการสรุปรายละเอียด ค่าใช้จา่ยตามแผนงาน
แยกตามหมวด 
๓. มีรายละเอียดโครงการ  ของวทิยาลัย/รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 

 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษามีรายจ่ายคา่วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของงบด าเนินการ  
 



 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย
การจดัท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแตล่ะปี  โดยมีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพนาทวีจัดให้มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณ สอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ในดา้นวัสดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการ
จัดการเรียนการสอน 

- สถานศึกษามรีายจ่ายคา่วัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  34.48 
เอกสารอ้างอิง 
1. แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2559-2560 
๒. สรุปรายละเอียด คา่วสัดุฝึกแยกเป็นแผนกวิชา   
๓. สผ.๑  ค่าวัสด ุแยกตามแผนก 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวชิาการ 
วิชาชพีหรือท าประโยชนต์่อชุมชน สังคมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  
 
 ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จา่ยงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย
การจดัท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแตล่ะปี  โดยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชพีหรือท าประโยชนต์่อชุมชน สังคมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
   

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยการอาชีพนาทวีจัดให้มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณ สอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวชิาการ วิชาชพีหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน  
- โครงการ Fixit center 
- โครงการอาชวีรว่มดว้ยช่วยประชาชน 
- โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
- โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น 

- สถานศึกษามรีายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชพีหรือท าประโยชนต์่อชุมชน คิดเป็นร้อยละ  
17.93 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2559-2560 
2. สผ.๑  ค่าวัสด ุแยกตามโครงการ 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 



 

 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจดัท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชพี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 

 ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จา่ยงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย
การจดัท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแตล่ะปี  โดยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ ฯลฯ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร ์
- การจดัแสดงผลงานเครือ่งปอกมะพร้าวอ่อน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

- สถานศึกษามรีายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
การจดัท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชพี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน คดิเป็นร้อยละ  6.66 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2559-2560 
2. สผ.๑  ค่าวัสด ุแยกตามโครงการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
     ผ่าน      ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมด้านการรกัชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย
การจัดท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ  ที่ ได้รับในแต่ละปี    ในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ

- สถานศึกษามรีายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
การจดักิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น



อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1  โครงการวันปิยมหาราช 
2.  โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย (ประเพณีวัน
ลอยกระทง) 
3.  โครงการพธิีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
4.  โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
5.  โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา (แห่เทียน ถวายเทียน) 
6.  โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชิน ี
7.  โครงการแข่งกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพตดิทุง่ด่านเกมส์ 
8. โครงการอาชวีจิตอาสาพัฒนา 
 

ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม การกฬีาและนันทนาการ 
การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  คิดเป็นร้อยละ  10.87 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2559-2560 
2. สผ.๑  ค่าวัสด ุแยกตามโครงการ 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
 
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น  
 1.  วิทยาลัยการอาชพีนาทวีมีการจดัสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ  
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรมีการจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตา่งๆ เหมาะสม  และ
เพียงพอ 
  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรน าข้อเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  เพื่อให้ครบกระบวนการตามวงจรคณุภาพ  PDCA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที ่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล      
                 สารสนเทศ  
 
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย  
 
 ความตระหนัก   วิทยาลยัฯ มีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดย
การจดัให้มีแผนพัฒนาดา้นอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ 
วิทยาลัยฯ และด าเนินการจัดโครงการ ต่างๆ    
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณหน้าป้ายวิทยาลัยการ
อาชีพนาทว ี

  วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้มีป้ายวิทยาลัยที่มี
ความโดดเด่น  ภูมิทัศน์ดา้นหน้าสวยงาม เป็นแรง
ดึงดูดใจเหมาะแก่การเข้ามาศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพนาทว ี

2 โครงการทางเท้าเดินเชื่อมระหว่างวิทยาลัยการอาชพีนา
ทวีกับโรงเรียนเทศบาลนาทว ี

  เป็นความรว่มมือระหวา่งวิทยาลัยการอาชพีนา
ทวีและเทศบาลต าบลนาทวีในกรด าเนินการจัด
ท าทางเท้า  เป็นการอ านวยความสะดวกในการ



เดินทางมาตดิต่อ หรือใชเ้ป็นทางผ่านในการ
เดินทางไปสนามกีฬากลาง เพื่อร่นระยะการ
เดินทางและเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษาในการเดินทาง 

  
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพทีพ่ร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
 
 ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ มีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดย
การจดัให้มีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และ
อื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องนวดแผนไทย
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   

ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องนวดแผนไทย
วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี เป็นการสรา้ง
บรรยากาศที่ดใีนการจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องซ้อมดนตรีวทิยาลัย
การอาชีพนาทวี 

ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องซ้อมดนตรีวิทยาลยั
การอาชีพนาทวี  เป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ีใน
การฝึกซ้อมดนตร ี

3. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารเรียนชัว่คราว ได้ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารเรียน
ชั่วคราว  เป็นการสร้างบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอน  และปรับปรุงห้องที่ช ารุดให้กลับมา
ใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง 

4. โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิทยบริการ รองรับ
การฝึกทักษะทางภาษา  และห้องเรียนรู้ทางภาษาและห้อง
จริยธรรม (พุทธศาสนา) 

ได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศนูย์วิทยบริการ รองรับ
การฝึกทักษะทางภาษา  และห้องเรียนรู้ทางภาษา
และห้องจริยธรรม (พุทธศาสนา) เป็นการ
เตรียมพร้อมและรองรับในการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  



    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจดัหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ มี
ความปลอดภัยในทกุสาขางานที่จดัการเรียนการสอน  
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช ้การบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ มีความปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน  โดยไดด้ าเนินการ
จัดท าโครงการ 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1  โครงการปรับปรุงติดตั้งพัดลมผนังห้องเรียน - มีพดัลมผนังห้องเรียนตดิตั้งไวต้ามห้องเรียนตา่งๆ เพื่อ

สร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน 
2  จัดหาครุภณัฑ์เครื่องปรับอากาศห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์

- มีเครื่องปรับอากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร ์เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนห้องคอมพวิเตอร์ 

3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์จักรเย็บผ้า - สามารถน าจกัรเย็บผ้าที่มีการช ารดุมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้
งานได้ใหม่อีกครั้ง 

๔.  จดัหาครุภัณฑ์แผนกวิชาฝา้และเครื่องแต่งกาย - แผนกวิชาฝ้าและเครื่องแต่งกายได้มีครุภัณฑ์ทีช่่วย
อ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

5.  มีการติดตั้งถึงดับเพลิงตามอาคารต่างๆ มีการ
ตรวจเช็คถ้งสม่ าเสมอ 

มีตารางตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของถังดับเพลิง 
เพื่อสร้างความปลอดภัยภายในอาคารต่างๆ 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น       ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
 (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
 (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  
 (3) มีการตดิตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจดัไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย  
 (4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน  
 (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ และการน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จึงได้มีการพฒันาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ มี
การน าเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการ ระบบ Log File 
 



การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ ระบบ Log File -  สถานศึกษามีข้อมูลพืน้ฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูล

อื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยง
เป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
- สถานศึกษามกีารพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 
- สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทกุฝ่ายและผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่ระดับ  
4.53 
- มีโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส
ในเครื่อง ลูกข่าย 

2. โครงการจัดอบรม RMS 
 

  
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 
 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร คร ูบุคลากรทางการศกึษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ  
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  และการน าข้อมูล

สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จึงได้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ 
เพื่อช่วยในการตัดสินในและอ านวยความสะดวกในการใช้งานของทุกฝ่าย  เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองโรงเรียนเครือข่าย และอื่น ๆสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ โดยได้จัดโครงการจัดอบรม RMS 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการจัดอบรม RMS -  สถานศึกษามีข้อมูลพืน้ฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูล

อื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยง
เป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 



- สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทกุฝ่ายและผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่ระดับ  
4.53 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดเด่น  
 ๑. วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและ 
 2.  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอน  
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  พัฒนาความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์การน าระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาควรสรรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกเพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงครุภัณฑ์การศึกษาให้มีความทันสมัย 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบรหิารจัดการศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรว่มมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรพัยากรในการบริหารจัดการศกึษา 
  
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนงาน โครงการในการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดโครงการลงนามความร่วมมอืกับสถานประกอบการในการจดัการ
เรียนการสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจดัการเรียนการสอน 

มีการลงนามความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา จ านวน  68  แห่ง   

 



 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศกึษาดา้นระบบทวภิาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชพี หรือดา้นการศึกษาดูงานของผู้เรียน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดสว่นของความรว่มมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน  
 

 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ีได้ด าเนินการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ หรือด้านการศกึษาดงูานของ
ผู้เรียน  จ านวน  74  แห่ง 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจดัการเรียนการสอน 

- วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี และนั ก เ รี ยน  นั ก ศึ กษาทุ ก ส าขา ง าน ฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และศึกษาดูงาน ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ลงนามความร่วมมือ
จ านวน  68  แห่ง  โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 
 สาขางานยานยนต ์  ๑ : 5   
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์  ๑ : 4 
 สาขางานไฟฟ้า    ๑ : 6 
  สาขางานบัญชี    ๑ : 4 
 สาขางานการตลาด   ๑ : 7 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์  ๑ : 8 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษาได้รับความรว่มมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรยีนในทุกสาขางานที่จดัการเรียนการ
สอน  
 ความตระหนัก  
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  มีความตระหนักในการเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก
สาขางานที่จดัการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้ทกุสาขาวิชาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ครูและ
นักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากรายวิชาที่จดัการเรียนการสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 



1.  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้เฉพาะ
ด้าน 

มีวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้ทางดา้นวิชาการ และ
วิชาชพี ให้แก่ครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ดังนี ้
 สาขางานยานยนต ์     7  คน 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์   1  คน 
 สาขางานไฟฟ้า     1  คน 
  สาขางานบัญชี     1  คน 
 สาขางานการตลาด    1  คน 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์   1  คน 
 แผนกวิชาสามัญพื้นฐานสัมพันธ์   2  คน 
 งานกิจกรรม   30  คน  
              รวม                                 44  คน  

  
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ี  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการประสาน
ความรว่มมือเพื่อการบรหิารจัดการการศึกษาจาก บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน  
ในการจัดหาทุนการศกึษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา  ที่มีความขาดแคลนทนุทรัพย์   
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
   วิทยาลัยการอาชพีนาทวี ได้ประสานความร่วมมือ
เพื่อการบริหารจดัการการศึกษาจาก บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน  ใน

- วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ได้รับความรว่มมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่



การจดัหาทุนการศกึษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา  ที่มี
ความขาดแคลนทุนทรัพย์   
1. ทุนชมรมรักษ์นาทวี  26 ทุน 
2. ทุนชมรมผู้ปกครอง  12 ทุน 
3. ทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษชายแดนใต้      
     6  ทุน 
4. ทุนมูลนิธิกลุ่ม อีซุซุ  1  ทุน 
๕. ทุนสมเด็จพระเทพฯ  1  ทุน 
 

นักเรียน นักศึกษา   จ านวน  46  ทุน  โดยคิดเป็น
อัตราสว่น  1 : 7   
     ขั้นตอนในการพิจารณทุน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการพิจารณาการมอบทุนการศกึษา  โดยให้นักเรียน/
นักศึกษาเขียนแบบค าร้องของรับทุนการศึกษา และผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกความเหมาะสมจากคณะกรรม 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษาได้รับความรว่มมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดอุุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรอืสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
  
 ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการประสาน
ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาจาก บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน  
ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  จากร้านค้า  สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- จดัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการบรจิาคเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ ์หรือครภุัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  จากรา้นค้า  สถาน
ประกอบการ หรอืหน่วยงานต่างๆ 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน  6   
รายการ  ดังนี้ 
 1.  บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระ จ านวน 
39  ราย เป็นเงิน 201,009  บาท 



 2.  ได้รับบริจาควัสดุ อุปกรณ์  เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ จากกองร้อย 
ตชด. 432 
 3.  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้
มอบเงิน  จ านวน  30,000  บาท 
 
         ๔.  ร้านพรชัย สปอตร์  ได้มอบชุดกีฬาให้กับกีฬา
ฟุตบอล  จ านวน  20  ชุด 
         5.  สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้
สนับสนุนของขวัญในการด าเนินงานโครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่ ช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่  จ านวน  150  ชิ้น 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 

 จุดเด่น  
 1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือชว่ยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรยีนในทุกสาขางานที่จดัการเรียนการ
สอนเป็นอยา่งดี  
  

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการสรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน 
ท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาให้มากขึ้น 
  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           1. สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ด้านการจดักาเรียนการสอน กับต่างประเทศ  
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชวีศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสตูรและ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวชิา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่เติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  



 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทกุคนจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่อน  
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนัก ถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ของครูผู้สอนทุกคนที่นอกจากจะมีนโยบายให้ครทูุกคนท าแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดท าคลังแผนฯ แล้ว ยังส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการเขียนแผนการสอนดว้ยวิธกีารสอนทีม่ี
ความหลากหลาย 

- ครทูุกคนจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และ 3 D 

2. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการสอน 
3. โครงการนิเทศการจัดกาเรียนการสอนและส่ง
รายงานบันทึกหลังการสอน 
๔.  โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในรายวิชาของครูผู้สอน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทกุคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้
รายวชิา และมีการบันทกึหลังการสอน  
 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยได้ด าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการนิเทศติดตามครูผู้สอน,การประเมินผู้สอนโดยผู้เรียนและ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่



หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการเขียนแผนการสอนดว้ยวิธกีารสอนทีม่ี
ความหลากหลาย 

- ครทูุกคนจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และ 3 D 
- มีบันทึกหลังสอน  
-  วิจัยในชั้นเรียนของครผูู้สอน  จากสภาพปัญหาใน
บันทึกหลังการสอน 

2. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการสอน 
3. โครงการนิเทศการจัดกาเรียนการสอนและส่ง
รายงานบันทึกหลังการสอน 
๔.  โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในรายวิชาของครูผู้สอน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทกุคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียน 
  

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยได้ด าเนินโครงการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  และวทิยาลัยการอาชพีนาทวีด าเนินการให้ครจูัดท าแผนการจดัการเรียนรูร้ายวชิาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทุกรายวิชาที่สอน 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการนิเทศการจัดกาเรียนการสอนและส่ง
รายงานบันทึกหลังการสอน 

- มีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   
- มีบันทึกหลังสอน  
-  วิจัยในชั้นเรียนของครผูู้สอน  จากสภาพปัญหาใน
บันทึกหลังการสอน 

3.  โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในรายวิชาของครูผู้สอน 

   
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น       ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  



 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน  และวิทยาลัยการอาชพี
นาทวีด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการนิเทศการจัดกาเรียนการสอนและส่ง
รายงานบันทึกหลังการสอน 

- มีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
- มีบันทึกหลังสอน  
-  วิจัยในชั้นเรียนของครผูู้สอน  จากสภาพปัญหาใน
บันทึกหลังการสอน 

2.  โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในรายวิชาของครูผู้สอน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทกุคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิา
โดยการศึกษาหรือการวจิัย อยา่งน้อย 1 รายวชิา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ มคีวามตระหนักในส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดแูลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิาโดยการศึกษาหรอืการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวชิา ซึ่งประกอบด้วย การระบุ
ปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรูท้ี่
ได้จากการศึกษาหรอืการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน  
 
 
 
 
  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวจิัยเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน 

- ครวูิทยาลัยการอาชพีนาทวี ได้ทราบแนวทางการจัดท า
วิจัยในชั้นรียนประกอบดว้ย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การ



วิเคราะห ์รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ไดจ้ากการศกึษา
หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

2. จัดท าบันทึกแจ้งเวียนครูส่งวิจัยในชั้นเรียน เทอม
ละ 1 เล่ม 

- ครวูิทยาลัยการอาชพีนาทวีส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
เทอมละ  1  เล่ม 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น 
 1.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร/ครู ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนและจ านวนนักเรียนศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  1        .  จัดให้ทุกแผนกวิชามีกิจกรรมสัมมนาความรู้และการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตนเอง โดย
ครูในแต่ละแผนกวิชาน าเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายเพิ่มพูน
ความรู้ มีการด าเนินการเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 ประเด็นการประเมิน  



 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนา
รายวชิาหรือกลุ่มวิชา  
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุม่วิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจดัการจัดการเรียนการสอนใน
รายวชิาหรือกลุ่มวิชาที่พฒันาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ัฒนา  
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ 
ทุกสาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
 

ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีความตระหนักและพยายามให้ครูใช้และพัฒนาหลักสตูร 
ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวชิาใหม่  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน มีการติดตามการใช้หลักสตูร โดยการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับ 
นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรียนการ
สอน 
2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1 มีหลักสูตรสอดคล้องกบัความต้อกการของท้องถิ่น  
และสถานประกอบการตามสาขา  4  สาขา  ได้แก่  สาขา
ช่างอุตสาหกรรม  พาณชิยกรรม  คหกรรม  และ
เกษตรกรรม 
2 วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและสถานประกอบการ 
3 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น  สามารถใช้สอนได้
จริง ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถและเกิดทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ได้รับการพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  

3.  โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในรายวิชาของครูผู้สอน 

- มีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
- มีบันทึกหลังสอน  
-  วิจัยในชั้นเรียนของครผูู้สอน  จากสภาพปัญหาใน
บันทึกหลังการสอน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  



    ดีมาก (5 คะแนน)      ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น  
 1. วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและสถานประกอบการ 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น  สามารถใช้สอนได้จริง ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถและเกิด
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. จัดให้ทุกแผนกวิชามกีิจกรรมสัมมนาความรู้และการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาตนเอง โดย
ครูในแต่ละแผนกวิชาน าเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายเพิ่มพูน
ความรู ้มีการด าเนินการเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ควรมีการเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะมาอบรมให้
ความรู้เพื่อเจาะลึกลงในรายวิชาให้เกิดความช านาญมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนาทว ีมีความตระหนักในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคตีาม
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา  ระบบทวิ
ภาค ี
-  ประสานกับสถานประกอบการเพื่อเชิญรว่มจัด
การศกึษาอาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี 
-  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมตอบแบบ
รับนักเรียน เข้าฝึกอาชีพ 
-  จัดท าหนังสือส่งตัว  นกัเรียนเข้าฝึกอาชีพ  
-  นิเทศตดิตาม นักเรียนฝึกอาชีพ 
-  สรุปผลการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพ  

- วิทยาลัยฯ เปิดสอนในระบบทวิภาคี 
สาขางานยานยนตร์ะดับ  ปวช. 14  คน  ระดับ 
ปวส.8  คน รวม  22  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.71 
- สถานประกอบการให้ความรว่มมือในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา 
  

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น       ไม่ผ่าน  

 
 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชพีใน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
 
 ความตระหนัก  
 วิทยาลัยการอาชีพนาทว ีมีความตระหนักในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวชิาชีพใน สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมคีรูนิเทศก์ไป
นิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

-  ประชุมชี้แจงนักเรียน นักศึกษา เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการ
ออกฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชพี 
-  ประชุมครูที่ปรึกษา  เพื่อดูแลให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียน 
นักศึกษา 
-  นักเรียนนักศกึษา แจ้งสถานที่ฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชพี 
-  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมแบบตอบรับ
นักเรียน นักศึกษา  เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
-  จัดท าหนังสือส่งตัวนักเรียน  นักศึกษา  เข้าฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชพี 
-  ปฐมนิเทศนักเรียน นกัศึกษา  ก่อนออกฝกึประสบการณ์
ทักษะวิชาชพี 
-  ด าเนินการโครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศกึษาฝึก
ประสบการณ์ทักษะวชิาชีพในสถานประกอบการ 
-  ด าเนินโครงการสัมมนา นักเรียน นักศกึษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชพี 
-  นักเรียน นักศึกษา  ออกฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชพีใน
สถานประกอบการ 

-  วิทยาลัยการอาชพีนาทวีส่งนักศึกษา
การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชพี ใน
สถานประกอบการทุกสาขาวิชา ทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- มีครูออกนิเทศนักศึกษากออกฝึก
ประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ ในสถาน
ประกอบการทุกสาขาวิชา ทุกคน จาก
รายงานการฝกึประสบประสบการณ์ 
 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยมีความตระหนักในการสง่เสริม สนับสนุน ก ากับดแูลให้ผู้เรียนทุกคนท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-  โครงการประกวดผลงานวิชาโครงการ 
-  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

-  วิทยาลัยฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน  ..38..  ผลงาน  
เป็นร้อยละ 80 
-  วิทยาลัยฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน  44  ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

 



 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น     ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชพี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีความตระหนักให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา
ก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-  โครงการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
- การมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการกวดวิชาการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพแตล่ะแผนกวิชา 

- นักเรียนในระดับ ปวช.  จ านวนทั้งสิ้น  65 คน  
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชพี จ านวน  63  คน 
คิดเป็นร้อยละ  96.92 
-นักศึกษา ในระดับ ปวส.  จ านวนทั้งสิ้น  51 คน  
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชพี จ านวน  48  คน 
คิดเป็นร้อยละ  94.12 
 -นักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จ านวน  116 คน
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชพี จ านวน  111  
คน คิดเป็นร้อยละ  95.64 
   

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรอืหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีความตระหนักในส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัล ประกาศเกยีรติคุณ ยกย่องความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรอืหน่วยงาน 
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 



 
 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวลั ประกาศเกียรติคุณ ยก
ย่องความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จาก
บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
-  เขารว่มประกวดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐข์อง
คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวดั ระดับภาค และระดับชาติ 
- เข้าร่วมโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
- เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
- เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาต ิ
- เข้าร่วมกจิกรรมลูกเสือชาติ 

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับจังหวดั ระดับ
ภาค และระดับชาต ิจ านวน 162  คน 
- โครงงานวิทยาศาสตร ์ระดับ อศจ. 3 คน 
- สอบมาตรฐานวิชาชพีสาขางานยานยนต ์  จ านวน  
15  คน 
- แข่งกีฬาอาชีวศกึษาระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาต ิ จ านวน  30  คน 
- กิจกรรมลูกเสือชาติ   จ านวน 8  คน 
         รวมทั้งสิ้น  218  คน  คิดเป็นร้อยละ    
77.85 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)    ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 
 จุดเด่น  
 1.  สถานศึกษามีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศกึษาระบบทวีศึกษา  
 2.  สถานศึกษาส่งนักศึกษาการฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชพี ในสถานประกอบการทุกสาขาวิชา ทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
 2.  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทกุคน จัดท าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม ่
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  1.  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน  ให้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง
ความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบคุคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก โดยการ
เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมต่าง 



 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม  
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลยัฯ และผู้เรียนทุกคนเข้า 
ร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝังความรักชาติ กิจกรรมเทดิทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย และมีการประเมินการด าเนินโครงการและผลของโครงการ ตามระบบคุณภาพ PDCA  ตาม
แผนพัฒนาผู้เรียนประจ าปี 
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
2. กิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปี 
3. โครงการอบรมธรรมะในสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาวดั  มสัยิด 
5. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
(ประเพณีวันลอยกระทง) 
6. โครงการพิธีไหวค้รูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
7. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
8. โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา (แห่เทียน ถวาย
เทียน) 
9. โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชิน ี 
 

1. โครงการวันส าคัญทางศาสนา มีผู้เข้าร่วมโคร 
การ  จ านวน 150  คน 
2. กิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปี จ านวน  250  คน 
3. โครงการอบรมธรรมะในสถานศึกษาจ านวน  
150  คน 
4. โครงการพัฒนาวดั  มสัยิด จ านวน 200   คน 
5. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
(ประเพณีวันลอยกระทง) จ านวน 250   คน 
6. โครงการพิธีไหวค้รูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
จ านวน 250   คน 
7. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน  280  คน 
8. โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา (แห่เทียน ถวาย
เทียน) จ านวน  185  คน 
9. โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชิน ี จ านวน  250  คน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผ่าน  
 
 
 



 
 
 
 
 
 ประเด็นการประเมิน ๒  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ีด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มตี่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕   
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
2.  โครงการชวีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
4.  โครงการจติอาสาพฒันาปรับภูมิทัศน์ให้วิทยาลัย
น่าอยู่ 
5.  โครงการคนละไม้คนละมือ วิทยาลัยฯสะอาด 
๖. โครงการรณรงค์รว่มใจรักสิ่งแวดล้อม 
 

1.  โครงการกฬีาตา้นยาเสพติด  ทุ่งด่านเกมส์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๒๗๕ คน 
2.  โครงการชวีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๓๐๐  คน 
3.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๒50  คน 
4.  โครงการจติอาสาพฒันาปรับภูมิทัศน์ให้วิทยาลัย
น่าอยู่มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 250  คน 
5.  โครงการคนละไม้คนละมือ วิทยาลัยฯสะอาดมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 270  คน 
๖. โครงการรณรงค์รว่มใจรักสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วม
โครการ  จ านวน 220  คน 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 
 ประเด็นการประเมิน ๓  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกวา่ 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม  
 
 ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ีด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน 
และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กจิกรรม ด้านการกฬีาและนันทนาการ มกีารประเมินผล การด าเนินงาน



ตามโครงการ กจิกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕  
 
 
    

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการกฬีาตา้นยาเสพติด  ทุ่งด่านเกมส์ 
2.  โครงการนันทนาการและประกวดร้องเพลง 
3.  โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ 
อ าเภอนาทว ี
4.  โครงการดนตรีสานฝัน 
5.  โครงการชาเลนเดย์  วันออกก าลังกายโลก 

1.  โครงการกฬีาตา้นยาเสพติด  ทุ่งด่านเกมส์ มผีู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  ๒๗๕ คน 
2.  โครงการนันทนาการและประกวดร้องเพลง มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  ๒50 คน 
3.  โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ อ าเภอนาทวี 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  20 คน 
4. โครงการดนตรีสานฝนัมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน 
5.  โครงการชาเลนเดย์  วันออกก าลังกายโลก มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  300 คน 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผ่าน      ไม่ผา่น  
 

 ประเด็นการประเมิน ๔  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม  
 

ความตระหนัก  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ีมีการให้ความรู้และสรา้งความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และผู้เรียน มีการด าเนินงานตามแผน โครงการและมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารจดัการ และการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านกึด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการชวีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.  โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการปรับปรุงแปลงสาธิต 
4.  ชมรมเศรษฐกจิพอเพียง 
5. โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  โครงการชวีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๒๗๕ คน 
2.  โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๒๗๕ คน 
3.  โครงการปรับปรุงแปลงสาธิต มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  50 คน 



4.  ชมรมเศรษฐกจิพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  30 คน 
5. โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
๒๗๕ คน 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
ประเด็นการประเมิน ๕  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชมุชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม  

ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ มีความพยายามในการด าเนินการให้บริการวชิาชีพ และวิชาการ กับ 
ชุมชนในโครงการ Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน การสอน ๑๐๘ อาชีพ การให้บริการระบบเสียง 
และอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอ โดยหมุนเวียนนักศึกษา บุคลากร และจัดสรรงบประมาณที่ใช้ด าเนินการอย่าง 
สม่ าเสมอ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการ Fix it Center 
2.  โครงการรว่มดว้ยช่วยประชาชน 
3.  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
4.  โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ อบจ.พบ
ประชาชน 
5. โครงการอาขีวจติอาสาเพื่อน าพาสันติสุข 

1.  โครงการ Fix it Center มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
175 คน 
2.  โครงการรว่มดว้ยช่วยประชาชน มผีู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  75 คน 
3.  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน มีผู้เข้ารว่มโครงการ  
จ านวน  50 คน  
4.  โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ อบจ.พบประชาชน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  50 คน 
5. โครงการอาขีวจติอาสาเพื่อน าพาสันติสุข มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  35 คน 

  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น       ไม่ผ่าน  
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 

 จุดเด่น  
 1.  สถานศึกษาให้การบริการวิชาการวิชาชีพ ด้วยวิธีหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในท้องถิ่น 



 2. วิทยาลัยเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในดา้นการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษตัรยิ์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนะธรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  ควรจัดให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้มีความหลากหลายทุกสาขาวิชา  สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1.  ควรส่งเสริมและสนบัสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีสว่นรว่มในการบริการวิชาการและ
วิชาชพี 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
 ประเด็นการประเมิน  
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยการมสี่วนร่วมของคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและเอกชน  
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯมีความตะหนักในการพัฒนาการประกันคุณภาพ โดยได้ก าหนดนโยบาย 
การจดัท าการประกันคณุภาพในระดับ บุคคล สาขาวิชา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มี
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยการจดัการอบรมสัมมนาประจ าปี   
  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษาโดยการมีสว่นร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

-  วิทยาลัยฯมีมาตรฐานการศกึษาของวิทยาลัยฯ โดยการ
มีส่วนร่วมของคร ูบุคลากรทุกฝา่ยในวิทยาลัยฯ ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 



2.  สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามกีารด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศึกาษ 

๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา และจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

- - มีการตรวจสอบ ตดิตาม คุณภาพการศึกษา และจัดให้มี         
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 

๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

- มีการจดัท ารายงานประจ าปี (SAR) 

๕. สถานศึกษาได้จดัให้มกีารพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

- สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
    ผา่น      ไม่ผา่น  
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก (5 คะแนน)     ด ี(4 คะแนน)  
    พอใช ้(3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)  
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)  
 จุดเด่น  
 ๑. วิทยาลัยฯมีมาตรฐานการศกึษาของวิทยาลัยฯ โดยการมีสว่นร่วมของครู บุคลากรทุกฝา่ยใน
วิทยาลัยฯ ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกาษา 
 ๓. สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ควรสรา้งความตระหนักให้ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกคน เห็นความส าคัญของการประกนั
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม คุณภาพการศึกษา และจัดให้ม ีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างตอ่เน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา  
 ประเด็นการประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนตวับ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตวับ่งชี้ทั้งหมดทีม่ีการประเมิน 
  

ควำมตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดให้ความรู้แก่บุคลากร นักเรียนทุกคน เพื่อให้ 
เกิดทิศทางการด าเนินการในรูปแบเดียวกัน มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในทุกตัวชี้วดั 
และมีการประเมินผลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปทีุกสาขาวิชา 
  
  
 
 
 
 



ตัวบ่งชี ้
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
…………………. 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม
่

พัฒ
นา

 

(2559) (ปีการศึกษา) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตวับ่งชี้ที ่1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศกึษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

 

(-) (3) (-) - 
(-) (พอใช้) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการ
ประสานความร่วมมือเพือ่การบริหาร
จัดการศึกษา  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการศึกษา  

 

(-) (4) (-) - 
(-) (ดี) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 

(-) (4) (-) - 
(-) (ดี) (-) - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 

(-) (5) (-) - 
(-) (ดีมาก) (-) - 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  



 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  
ผลการประเมิน   วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 61  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
93.84  เมื่อเทียบค่าคะแนน 5.00 ได้ระดับคะแนน 4.69 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี  
    ดีมาก     ดี      พอใช ้ 
    ต้องปรับปรุง    ต้องปรับปรุงเร่งดว่น  

จุดเด่น  
๑)  สถานศึกษามีเครือขา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาที่เข้มแข็ง 
๒)  การจดัสอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งหลากหลายและมีคุณภาพ 
๓)  สภาพแวดล้อมภายใน  อาคารสถานที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่มรื่น

สวยงามเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
๔)  สถานศึกษามีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ ในการจัดการเรียน 

การสอน 
๕)  มีการจดัท าระบบประกันคุณภาพที่ดี  บุคลากรทุกคนให้ความตระหนักและให้ความรว่มมือ 

เป็นอย่างดี 
๖)  มีการจดัระบบประกันคุณภาพทีด่ี  มกีารจัดท า SAR  รายบุคคลและรายแผนก 

      ๗)  ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดท าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  
  

    ๘) วทิยาลัยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑)  ควรเพิ่มความเข้มข้นระบบติดตามผู้เรียน ระบบติดตามผู้เรียน และโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เพือ่ลดปญัหาการออกกลางคัน 

๒)  ควรพัฒนาจัดอบรมให้ความรูด้้านการวจิัยใหก้ับครูผู้สอนและงานวิจัยในชั้นเรียนควรสอดรับ
กับแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓)  ควรพัฒนาผลงานวิจยัของครูให้มีคุณภาพมากขึ้น 
๔)  ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจผลงานวจิัยของครู 

      ๖)  ควรเพิ่มเติมความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้นักเรียน
จบหลักสูตรมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ให้ค่าระดับคะแนนดีขึ้นไป 

๗)  ควรรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
๘)  ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษา  จดัท าเกณฑก์ารประเมินให้ชัดเจน 

      ๙)  ปรับปรุงการเขียนโครงการ การพัฒนาให้ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติในแต่ละโครงการ 
ชัดเจน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 



      ๑๐) สถานศึกษาควรสรรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑก์ารศกึษาให้มีความทันสมัย 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

๑)  ในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ควรน าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการ/กิจกรรมไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการจดักิจกรรมในครั้งตอ่ไป  เพื่อให้ครบกระบวนการตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

๒)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรยีน 
๓)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
๔)  ควรให้มีการด าเนินการเพื่อการแก้กจิกรรม หรือผลการเรียนให้เสร็จสิน้ของแต่ละภาคเรียน 
๕)  ควรรักษาคุณภาพทีด่ีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน  และพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านให้มี

คุณภาพให้อยู่ในระดับทีสู่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการจัดท าแผนการบริหารจดัการหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น โดยไดร้ะดมการมีสว่นร่วมจากทุกฝา่ย เช่น ครู นักเรียน กรรมการวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ  
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีจดัท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะ
สั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นประจ าป ี
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี

๑ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นของ
สถานศึกษา  โดยการมีสว่นร่วมของ  ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 

มี 

๒ สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝกึอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสัน้ประจ าปี มี 
๔ สถานศึกษามีการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
๕ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นประจ าปี มี 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) 

๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔ 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒ 



ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสตูร เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการและชุมชน เน่ืองจากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัยการ
อาชีพนาทวีจะต้องเข้าท างานในสถานประกอบที่ในชุมชน 
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา  โดย
ก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกีย่วกับเนื้อหาสาระ โดยรว่มกับชุมชน สถานประกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี

๑ สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
๒ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรว่มกับชุมชน สถานประกอบการ  มี 
๓ สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
๔ สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
๕ สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่พัฒนาแลว้ตามข้อ (๑) - (๔) ไม่เกิน ๒ 

ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
ร้อยละ  
๑๐๐ 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) 

๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 



 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๓ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ตระหนักโดยมอบหมายให้ครูที่สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชา ที่บูรณาการทฤษฏีการเรยีนรู้ต่าง ๆ และมีความหลากหลายวธิีการเรียนการสอน มี
การนิเทศตดิตามการสอน และประเมินผล 
โดยผู้เรียน 
 ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนาทวดี าเนินการให้ครผูู้สอนหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดว้ยเทคนิควิธกีารสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี

๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาดว้ยเทคนิควิธกีารสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

๒ สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม(๑)ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

๓ สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

๔ สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม(๑)ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

๕ สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

ม ี
ร้อยละ ๑๐๐ 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู ้ รายงานการใช้แผน   

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๕) ๕ 
เกณฑ์การตัดสิน 



ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก การประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกตอ้งและแม่นย า ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เห็น
ภาพ 
ของการพัฒนาผู้เรียนไดแ้ม่นย าที่สุด วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการสง่เสริมให้ครูได้ใชก้ารวัดและ
ประเมินผล 
โดยก าหนดเป็น นโยบายให้ทุกรายวิชาได้ท าการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียน ก่อนท าการ
สอนใน 
รายวชิานั้นๆ 
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทว ีด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นจดัการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดว้ยเทคนิควิธกีารสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใชว้ิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชา ที่จดัการฝึกอบรม 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี

๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพี
ระยะสั้นรายวชิาตามแผนการจดัการเรียนรูร้ายวชิาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจดัการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นรายวิชา 

มี 



๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจดัการฝึกอบรมทุก
รายวชิาที่จดัการฝึกอบรม 

มี 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธกีารวดัและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  

มี 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวดัและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่จดัการฝึกอบรม 

มี 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ รายงานการประชุม  แผนการจดัการเรียนรู ้ รายงานการนิเทศ 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้เห็นความส าคัญในการระดมทรพัยากรในการบริหารจัดการ 

กับองค์กรตา่ง ๆ ได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์และพันธกิจในการด าเนินงาน ของวิทยาลัยฯ 
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีการระดมทรัพยากรในการจดัการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชพีระยะสั้น  นอกเหนือจากที่ไดร้ับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิดา้นสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการระดมทรพัยากรในการจัดการฝกึอบรมหลักสูตรวชิาชพี

ระยะสั้น 
มี 

๒ สถานศึกษามีการจัดหาภมูิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เป็นวิทยากรหรือรว่ม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

๓ สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการฝกึอบรมหลักสูตร
วิชาชพีระยะสั้น 

มี 

๔ สถานศึกษาได้รับการสนบัสนุนทรัพยากรอื่นๆ เชน่ งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์
ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น 

มี 



๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรพัยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง 

มี 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ หนังสือเชิญวิทยาการ 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการพัฒนารูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นในดา้น
วิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชพี การวิจัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชวีติ โดยมีนโยบาย ในการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
ของครูรายบุคคล และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลของบุคลากร 
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นรายวิชาที่รับผดิชอบเทียบร้อยละกับจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
 

ท่ี ชื่อครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

แผนกวิชา จ านวนช่ัวโมงที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 

๑ นางกรรณิการ์   แก้วบ้านตรุด ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 60 ๑๐๐ 
๒ นายทวนทอง   การุณ อิเล็กทรอนิกส์ 60 ๑๐๐ 
๓ นายรอหมาน   นกแอนหมาน ช่างยนต์ 60 ๑๐๐ 
๔ นางสาวสุรีรัตน์   บุญชด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 ๑๐๐ 
๕ นางปุณยาพร  สรรพแพทย์พิศาล อาหารและโภชนาการ 60 ๑๐๐ 



๖ นางจุฑารัตน์   เสรีรักษ์ การตลาด 60 ๑๐๐ 
๗ นางสาวชนิดา   ไชยโชค อาหารและโภชนาการ 60 ๑๐๐ 
๘ นายสิทธิพงษ์   ศิริสกุล ช่างยนต์ 60 ๑๐๐ 
๙ นายโกวิทย์   นวลศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 ๑๐๐ 

๑๐ นายกนก   จิตต์ณรงค์ ไฟฟ้า 60 ๑๐๐ 
๑๑ นายอาทิตย์   ปิ่นทองพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ 60 ๑๐๐ 
๑๒ นางสาวศิวาภรณ์  จินตนา อาหารและโภชนาการ 60 ๑๐๐ 
๑๓ นางสาวจิวาภรณ์   ณะหนู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 ๑๐๐ 
๑๔ นายกนกศักดิ์   มณี  ช่างยนต์ 60 ๑๐๐ 
๑๕ นางสุมาลี   รักโข ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 60 ๑๐๐ 
๑๖ นายพงษ์ศักดิ์   ราชสุวรรณ เกษตร 60 ๑๐๐ 
๑๗ นายเมธี   ศรีโยธา ช่างยนต์ 60 ๑๐๐ 
๑๘ นางสุทธภา   เฟื่องฟูขจร ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 60 ๑๐๐ 
๑๙ นายธฤต   สารกิตินภากุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 ๑๐๐ 

๒๐ นายณรงค์ศักดิ์   โอฬาริ เทคนิคพื้นฐาน 60 ๑๐๐ 

๒๑ นางสาวสุวิภา   สุทธิ ไฟฟ้า 60 ๑๐๐ 
๒๒ นายธวัธ   แก้วลอย ไฟฟ้า 60 ๑๐๐ 

๒๓ นายมงคล   หมวดเพ็ชร์ อิเล็กทรอนิกส์ 60 ๑๐๐ 

๒๔ นายธนะรัตน์   จุลรัตน์ ไฟฟ้า 60 ๑๐๐ 

๒๕ นายสุวัฒน์   เจริญวรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 60 ๑๐๐ 

๒๖ นายประสาน   แซ่หลี ช่างยนต์ 60 ๑๐๐ 
 
 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ บนัทึกไปราชการเพื่อเข้ารว่มการฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 



ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี 5.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดย 
การจดัท าแผนการพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณด้านต่าง ๆ โดยพิจาณาจากงบประมาณทั้งหมดของ 
วิทยาลัยฯ ที่ได้รับในแตล่ะปี 
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีการบริหารงบด าเนินการดา้นการฝึกอบรมหลักสตูร
วิชาชพีระยะสั้นในดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งคา่ตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือรว่มเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวชิาชพีระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชพีระยะสั้น สอดคลอ้งกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้



หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี
๑ สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการดา้นการฝกึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้าน

วัสดุฝึก อุปกรณ ์สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือรว่มเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวชิาชพีระยะสั้นสอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

มี 

๒ สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นคิด
เป็นร้อยละ ๒๕-๒๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

- 

๓ สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นคิด
เป็นร้อยละ ๓๐-๓๔.๙๙ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

- 

๔ สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นคิด
เป็นร้อยละ ๓๕-๓๙.๙๙ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

ร้อยละ 
34.48 

๕ สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นคิด
เป็นร้อยละ ๔๐ขึ้นไปของงบด าเนินการด้านการฝกึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 

 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 



ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอมรม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผูส้อน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในแต่ละชั้นป ีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวชิาชพีระยะสัน้ 



ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทีม่ี
ผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคันจ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอมรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไป 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
 

ท่ี 
 

รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

๑. การประดิษฐดอกไมจ้ากผ้า 17 17 - 100 
๒. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมค 22 22 - 100 
๓. โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน  30 30 - 100 
๔. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 33 33 - 100 
๕. โปรแกรมส าเร็จรูป 1๕ 15 - 100 
๖. อาหารจานเดียว  32 32 - 100 
๗. พิมพ์ดดีไทยเบื้องต้น 17 17 - 69.00 
๘. คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 10 10 - 100 
๙. อาหารว่างยอดนิยม 23 23 - 100 

๑๐. งานถนอมอาหาร 8 8 - 100 
๑๑. ขนมไทยชาววัง 19 19 - 100 
๑๒. ขนมไทยชาววัง 30 30 - 100 
๑๓. งานซ่อมเครื่องรถยนเล็ก 15 15 - 100 
๑๔. โปรแกรมส าเร็จรูป 39 39 - 100 
๑๕. ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 21 19 2 90.47 
๑๖. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม 
28 25 3 89.28 

๑๗. อาหารว่างยอดนิยม 18 17 - ๙๔.๔๔ 
๑๘. อาหารว่างยอมนิยม 30 30 - 100 
๑๙. โปรแกรมส าเร็จรูป 28 28 - 100 
๒๐. โปรแกรมส าเร็จรูป 16 16 - 100 
๒๑. อาหารจานเดียว 20 19 - ๙๕ 
๒๒. งานไฟฟา้รถยนต ์ 32 ๓0 2 93.75 
๒๓. การประดิบฐด์อกไม้จากผ้า 14 14 - 100 
๒๔. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 23 23 - 100 
๒๕. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 23 23 - 100.00 
ท่ี  ปีการศึกษา ๑ / 2560 



รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

26 การขยายพันธุ์พืช 2 26 26 - 100 
27 การขยายพันธุ์พืช 2 18 16 2 88.88 
28 งานเครื่องยนต์แก๊สไซลีนเล็ก 29 29 - 100 
29 กระเป๋าสตางค์แฮนเมด 23 23 - 100 
30 อาหารจานเดียว 5 5 - 100 
31 โปรแกรมส าเร็จรูป 37 37 - 100 
32 โปรแกรมส าเร็จรูป 16 16 - 100 
33 พิมพ์ดดีไทยเบื้องต้น 36 36 - 100 
34 งานเชื่อมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 12 12 - 100 
35 การจับจีบผ้าปูนโต๊ะคลาสสิค 42 42 - 100 
36 กระเป๋าสตางค์แฮดเมค 42 42 - 100 
37 งานเชื่อมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 22 ๒๒ - 100 
38 เสื้อสมัยนิยม 10 10 - 100 
39 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 15 15 - 100 
40 งานเพ้นท์และตกแต่ง 15 15 - 100 
41 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 20 20 - 100 
42 เสื้อเบื้องต้น 20 20 - 100 
43 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 

44 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 
45 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 
46 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 
47 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 
48 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 
49 อาหารไทยสุภาพ 20 20 - 100 
50 อาหารไทยสุภาพ 16 16 - 100 
51 อาหารไทยสุภาพ 9 9 - 100 
52 อาหารไทยสุภาพ 11 11 - 100 
53 อาหารไทยสุภาพ 12 12 - 100 
54 อาหารไทยสุภาพ 15 15 - 100 
55 อาหารไทยสุภาพ 6 6 - 100 
56 การท าเค้ก 10 10 - 100 
57 กระเป๋าสตางค์แฮดเมค 7 7 - 100 
58 การจับจีบผ้าปูนโต๊ะคลาสสิค 25 25 - 100 
59 กระเป๋าสตางค์แฮดเมค 15 15 - 100 
60 กระเป๋าสตางค์แฮดเมค 17 17 - 100 



ท่ี 
 

รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา ๑ / 2560 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

61 การประดิษฐ์ของที่ละลึก 15 15 - 100 
62 การจับจีบผ้าปูนโต๊ะคลาสสิค 19 18 - 94.7 
63 ขนมไทยชาววัง 13 13 - 100 
64 ขนมไทยยอดนิยม 20 20 - 100 

65 งานถนอมอาหาร 20 20 - 100 
66 งานถนอมอาหาร 19 19 - 100 
67 อาหารว่างนิยม 20 20 - 100 
68 อาหารว่างนิยม 20 20 - 100 
69 ช่างติดเครื่องไฟฟ้าสัญญาณดาวเทียม 18 18 - 100 
70 ช่างติดเครื่องไฟฟ้าสัญญาณดาวเทียม 14 14 - 100 
71 การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 25 25 - 100 
72 การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 25 25 - 100 
73 การผลติผ้าปาเต๊ะ-ปักเลอืนดีไซน ์ 21 21 - 100 
74 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 15 13 - 100 

 75 การเพ้นท์และตกแต่ง 18 18 - 100 
76 งานซ่อมเครื่องไฟฟ้าภายในอาคาร 21 21 - 100 

 รวม ภาคเรียนที่ 1 1537 1528 9 99.54 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ี 
 

รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา 2 / 2560 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผ่านเกณฑ์ 
๒.๐๐ ขึ้น

ไป 

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

1. การขับขี่รถยนต์ 15 14 1 93.3 
๒. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์

เอกสาร 
21 21  100 

๓. ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร ์ 20 20  100 
๔. พิมพ์ดดีอังกฤษเบื้องต้น 17 17  100 
๕. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์

เอกสาร 
16 16  100 

๖. อาหารว่างยอดนิยม 24 24  100 
๗. ขนมไทยชาววัง 29 29  100 
๘. โปรแกรมส าเร็จจัดพิมพ์เอกสาร 21 21  100 
๙. โปรแกรมส าเร็จรูปตารางค านวณ 11 11  100 

๑๐. ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 19 16  100 



๑๑. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร 

10 10  100 

๑๒. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร 

21 21  100 

๑๓. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 19 19  100 
๑๔. อาหารว่างยอดนิยม 35 35  100 
๑๕. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 25 25  100 
๑๖. งานติดตั้งไฟฟา้ในอาคาร 17 16 1 94.11 
๑๗. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์

เอกสาร 
18 18  100 

๑๘. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร 

17 17  100 

๑๙. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร 

14 14  100 

๒๐. อาหารว่างยอดนิยม 31 31  100 
๒๑. อาหารไทยพื้นบ้าน 29 29  100 
๒๒. ช่างซ่อมบ ารุงและประกอบคอมพิวเตอร์ 17 17  100 
๒๓. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 23 23  100 
๒๔. การซ่อมเครื่องยนตด์ีเซล 6 6  100 
๒๕. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 23 23  100 
๒๖. งานเชื่อมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 20 20  100 
๒๗. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 19 19  100 
๒๘. งานถอดประกอบเครื๋องมือกลเบ้ืองต้น 15 15  100 
๒๙. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 20 20  100 
๓๐. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 25 25  100 
๓๑. ขนมไทยยอดนิยม 18 18  100 
๓๒. อาหารว่างยอดนิยม 7 7  100 
๓๓. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๓๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๓๕. อาหารว่างยอดนิยม 18         18  100 
๓๖. อาหารว่างยอดนิยม 16 16  100 
๓๗. อาหารว่างยอดนิยม 15 15  100 
๓๘. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 17 17  100 
๓๙. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๔๐. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๔๑. อาหารว่างยอดนิยม 20 20  100 
๔๒. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 17 17  100 



๔๓. กระป๋าสตางค์แฮนด์เมด 15 15  100 
๔๔. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20  100 
๔๕. งานถนอมอาหารและแปรรูป 20 20  100 
๔๖. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 15 15  100 
๔๗. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 15 15  100 
๔๘. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 20 20  100 
๔๙. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 17 17  100 
๕๐. อาหารว่างยอดนิยม 16 16  100 
๕๑. อาหารว่างยอดนิยม 16 16  100 
๕๒. ขนมไทยยอดนิยม 25 25  100 
๕๓. เค้ก 13 13  100 
๕๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๕๕. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๕๖. ขนมไทยยอดนิยม 20 20  100 
๕๗. กระโปรงเบือ้งต้น 15 15  100 
๕๘. ขนมยอดนิยม 20 20  100 
๕๙. ขนมยอดนิยม 20 20  100 
๖๐. ขนมยอดนิยม 20 20  100 
๖๑. ขนมยอดนิยม 20 20  100 
๖๒. อาหารว่างยอดนิยม 15 15  100 
๖๓. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 25 25  100 
๖๔. อาหารว่างยอดนิยม 20 20  100 
๖๕. อาหราไทยเพื่อสุขภาพ 20 20  100 
๖๖. งานติดตั้งไฟฟา้ภายในอาคาร 20 20  100 
๖๗. การซ่อมและบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 18 18  100 
๖๘. ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 20 19 1 95.00 
๖๙. ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร ์ 18 18  100 
๗๐. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน 19 19  100 
๗๑. การเพ้นทต์กแต่งผ้า 17 17  100 
๗๒. อาหารว่างยอดนิยม 8 8  100 
๗๓. อาหารว่างยอดนิยม 19 19  100 
๗๔. อาหราว่างยอดนิยม 18 18  100 
๗๕. ขนมไทยชาววัง 20 20  100 
๗๖. ขนมไทยชาววัง 18 18  100 
๗๗. ขนมไทยชาววัง 22 22  100 
๗๘. งานถนอมอาหาร 23 23  100 
๗๙. งานถนอมอาหาร 20 20  100 



ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

๘๐. งานถนอมอาหาร 19 19  100 
๘๑. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 20 20  100 
๘๒. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 22 22  100 
๘๓. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 20 20  100 
๘๔. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 17 17  100 
๘๕. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 17 17  100 
๘๖. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 21 21  100 
๘๗. อาหารว่างยอดนิยม 7 7  100 
๘๘. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20  100 
๘๙. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20  100 
๙๐. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 15 15  100 
๙๑. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์ 13 13  100 
๙๒. การเพ้นทต์กแต่งผ้า 16 16  100 
๙๓. เสื้อสมัยนิยม 1 12 12  100 
๙๔. เสื้อสมัยนิยม 15 15  100 
๙๕. เสื้อเบื้องต้น 15 15  100 
๙๖. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 16 16  100 
๙๗. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 15 15  100 
๙๘. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 17 17  100 
๙๙. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 18 18  100 
100 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 20 20  100 
101 อาหารว่างยอดนิยม 16 16  100 
102 ขนมไทยยอดนิยม 20       20  100 

      
  รวม  ภาคเรียนที่  ๑ / 2560 1,535 1,528 9 99.54 
    รวม    ภาคเรียนที่   ๒ / 2560 1,883 1,880 3 99.84 
 รวมทั้งหมด  ๑  ปีการศึกษา  2560 3,418 3,408 12 99.70 



ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
ตัวบ่งช้ี  5.๘ 
 การค านวณ  ( สูตร ) 
   
  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
        ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
ร้อยละ   =                                                                                           x ๑๐๐ 
  (จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด-ผู้เข้ารับการอบรมที่ออกกลางคัน) 
 
วิธีคิด   จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด–ผู้เข้ารับการอบรมที่ออกกลางคัน 
  
  แทนค่า            =   3,418 - 12 
    =   ๓,406 
 
จ านวนผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์  ๒.๐๐  ขึ้นไป  =  ๓,406  คน 
 
  ๓,406 
ร้อยละ   =                       x ๑๐๐ 
  ๓,418 
 
ร้อยละ   =    99.70 
 
ระดับคุณภาพ  =  ดีมาก 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  5.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงอัตราผู้เรียนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นที่ออกกลางคนั ใน
แต่ละหลักสูตร โดยไดจ้ดัท าโครงการตา่ง ๆ บรรจุอยู่ในแผนประจ าปีเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการ ศึกษา  
 ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชพีระยะสั้นเทยีบ
ร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้นจ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของ
สถานศึกษา 
สัมฤทธิ์ผล 
 จ านวนผู้ส าเรจ็การฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแรกเข้า ร้อยละ   99.70  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้

   ท่ี รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา ๑ / 2560 ร้อยละของผู้เรียน 

แรกเข้า ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 
๑. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า/1403-6303 17       17 100 
๒. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด/1403-7301      22 22 100 
๓. โปรมแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน/204-

1306 
30 30 100 

๔. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กฯ/1101-2301 33 33 100 
๕. โปรแกรมส าเร็จรูปฯ/1204-1306 13 13 100 
๖. อาหารจานเดียว  1402-2204 32 32 100 
๗. พิมพ์ดดีไทยเบื้องต้น   17 17 100 
๘. คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 10 10 100 
๙. อาหารว่างยอดนิยม  1402-3303 23 23 100 

๑๐. งานถนอมอาหาร  1402-4301 8 8 100 
๑๑. ขนมไทยชาววัง  1402-2301 19 19 100 
๑๒. ขนมไทยชาววัง 1402-2201 30 30 100 
๑๓. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กฯ  1101-2301 15 15 100 
๑๔. โปรแกรมส าเร็จรูปฯ  1204-1306 39 39 100 
๑๕. งานไฟฟา้ลอิเล็กฯ 2100-1306 39 39 100 
๑๖. งานติดตั้งไฟฟา้ภายในอาคาร 1104-1301 22 22 100 



๑๗. ช่างติดตั้งเครื่องรับดาวเทียม 1105-2206 18 18 100 
๑๘. อาห่รวา่งยอดนิยม 1402-3308 30 30            100 
๑๙. อาหารว่างยอดนิยม 1402-3308 28 28 100 
๒๐. โปรแกรมส าเร็จรูปฯ 1204-3306 16 16 100 
๒๑. โปรแกรมส าเร็จรูปฯ 1204-1300 20 20 100 
๒๒. อาหารจานเดี่ยว 1402-2103 32 32 100 
๒๓. งานไฟฟา้รถยนต์ 2101-2005 14 14 100 
๒๔. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 1043-6202 23 23 100 

   ท่ี รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา ๑ / 2560 ร้อยละของผู้เรียน 

แรกเข้า ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 
๒๕. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า  1403-5302 23 23 100 
๒๖. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 1403-5303 26 26 100 
๒๗. การขยายพันธ์พืช 2 1501-1105 18 17 100 
๒๘. การขยายพันธ์พืช 2   1501-1105 29 29 100 
๒๙. งานเครื่องยนต์แก๊สไซคีลเล็ก 1101-2301 23 23 100 
๓๐. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 1403-7201 5 9 100 
๓๑. อาหารว่างจานเดียว 1402-2103 37 37 100 
๓๒. โปรแกรมส าเร็จรูป 1204-1306 16 16 100 
๓๓. พิมพ์ดดีไทยเบื่องต้น 2200-1006 36 36 100 
๓๔. งานเชื่อมไฟ้ฟ้าเบ่ืองต้น 1103-1301 12 12 100 
๓๕. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 1403-7204 42 42 100 
๓๖. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 1403-7201 42 42 100 
๓๗. งานซ้อมเครื่องไฟฟ้าฯ 22 22 100 
๓๘. งานสมัยนิยม 1 10 10 100 
๓๙. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 15 15 100 
๔๐. งานเพ้นท์และตกแต่งผ้า 15 15 100 
๔๑. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 20 20 100 
๔๒. เสื้อเบื้องต้น 20 20 100 
๔๓. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๕. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๖. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๗. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๘. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๙. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๕๐. ขนมยอดนิยม 20 20 100 
๕๑. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 16 16 100 



๕๒. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 9 9 100 
๕๓. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 11 11 100 
๕๔. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 12 12 100 
๕๕. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 15 15 100 
๕๖. อาหารยอดนิยม 6 6 100 
๕๗. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 10 10 100 
๕๘. การท าเค้ก 7 7 100 
๕๙. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมค 25 25 100 
๖๐. การจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 15 15 100 

   ท่ี รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา ๑ / 2560 ร้อยละของผู้เรียน 

แรกเข้า ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 
๖1. การประดษฐ์ของที่ระลึก 19 19 100 
62 การจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 15 15 100 
๖๓. ขนมไทยชาววัง 13 13 100 
๖๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๖๕. งานถนอมอาหาร 20 20 100 
๖๖. งานถนอมอาหาร 19 19 100 
๖๗. อาหารว่างยอดนิยม 20 20 100 
๖๘. อาหารว่างยอดนิยม 20 20 100 
๖๙. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 18 18 100 
๗๐. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 14 14 100 
๗๑. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 25 25 100 
๗๒. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 25 25 100 
73 การเพ้นท์ผา้ปาเต๊ะ-ปักเสียบดีไซน์ 21 21 100 
74 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 15 15 100 
75 งานเพ้นท์และตกแต่งผ้า 18 18 100 
76 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟฟ้าภายในบ้าน 21 21 100 

     
 รวม               ภาคเรียนที่ ๑ / 2560 ๑,๕๑๖ ๑,๕๑๖  

     
ปีการศึกษา ๒ / 2560 

๑. การขับขี่รถยนต์ 15 15 100 
๒. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 21 21 100 
๓. ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร ์ 20 20 100 
๔. พิมพ์ดดีอังกฤษเบื้องต้น 17 17 100 
๕. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 16 16 100 
๖. อาหารว่างยอดนิยม        24 24 100 



๗. ขนมไทยชาววัง 29 29 100 
๘. โปรแกรมส าเร็จจัดพิมพ์เอกสาร 21 21 100 
๙. โปรแกรมส าเร็จรูปตารางค านวณ 11 11 100 

๑๐. ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 19 16  
๑๑. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 10 10 100 
๑๒. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 21 21 100 
๑๓. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 19 19 100 
๑๔. อาหารว่างยอดนิยม 35 35 100 
๑๕. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 25 25 100 
๑๖. งานติดตั้งไฟฟา้ในอาคาร 17 17 100 
๑๗. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 18 18 100 
๑๘. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 17 17 100 
๑๙. โปรแกรมคอมฯส าเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร 14 14 100 
๒๐. อาหารว่างยอดนิยม 31 31 100 
๒๑. อาหารไทยพื้นบ้าน 29 29 100 
๒๒. ช่างซ่อมบ ารุงและประกอบคอมพิวเตอร์ 17 17 100 
๒๓. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 23 23 100 
๒๔. การซ่อมเครื่องยนตด์ีเซล 6 6 100 
๒๕. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 23 23 100 
๒๖. งานเชื่อมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 20 20 100 
๒๗. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 19 19 100 
๒๘. งานถอดประกอบเครื๋องมือกลเบ้ืองต้น 15 15 100 
๒๙. กระเปา๋สตางค์แฮนด์เมด 20 20 100 
๓๐. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 25 25 100 
๓๑. ขนมไทยยอดนิยม 18 18 100 
๓๒. อาหารว่างยอดนิยม 7 7 100 
๓๓. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๓๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๓๕. อาหารว่างยอดนิยม 18         18 100 
๓๖. อาหารว่างยอดนิยม 16 16 100 
๓๗. อาหารว่างยอดนิยม 15 15 100 
๓๘. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 17 17 100 
๓๙. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๐. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๔๑. อาหารว่างยอดนิยม 20 20 100 
๔๒. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 17 17 100 
๔๓. กระป๋าสตางค์แฮนด์เมด 15 15 100 



๔๔. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20 100 
๔๕. งานถนอมอาหารและแปรรูป 20 20 100           
๔๖. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 15 15 100 
๔๗. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 15 15 100 
๔๘. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 20 20 100 
๔๙. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 17 17 100 
๕๐. อาหารว่างยอดนิยม 16 16 100 
๕๑. อาหารว่างยอดนิยม 16 16 100 
๕๒. ขนมไทยยอดนิยม 25 25 100 
๕๓. เค้ก 13 13 100 
๕๔. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๕๕. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๕๖. ขนมไทยยอดนิยม 20 20 100 
๕๗. กระโปรงเบื้องต้น 15 15 100 
๕๘. ขนมยอดนิยม 20 20 100 
๕๙. ขนมยอดนิยม 20 20 100 
๖๐. ขนมยอดนิยม 20 20 100 
๖๑. ขนมยอดนิยม 20 20 100 
๖๒. อาหารว่างยอดนิยม 15 15 100 
๖๓. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 25 25 100 
๖๔. อาหารว่างยอดนิยม 20 20 100 
๖๕. อาหราไทยเพื่อสุขภาพ 20 20 100 
๖๖. งานติดตั้งไฟฟา้ภายในอาคาร 20 20 100 
๖๗. การซ่อมและบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 18 18 100 
๖๘. ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 20 20 100 
๖๙. ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร ์ 18 18 100 
๗๐. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน 19 19 100 
๗๑. การเพ้นทต์กแต่งผ้า 17 17 100 
๗๒. อาหารว่างยอดนิยม 8 8 100 
๗๓. อาหารว่างยอดนิยม 19 19 100 
๗๔. อาหราว่างยอดนิยม 18 18 100 
๗๕. ขนมไทยชาววัง 20 20 100 
๗๖. ขนมไทยชาววัง 18 18 100 
๗๗. ขนมไทยชาววัง 22 22 100 
๗๘. งานถนอมอาหาร 23 23 100 
๗๙. งานถนอมอาหาร 20 20 100 
๘๐. งานถนอมอาหาร 19 19         100 



เอกสารอ้างอิง ได้แก ่  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 

๘๑. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 20 20 100 
๘๒. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 22 22 100 
๘๓. การจับจีบผ้าปูโต๊ะคลาสสิค 20 20 100 
๘๔. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 17 17 100 
๘๕. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 17 17 100 
๘๖. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 21 21 100 
๘๗. อาหารว่างยอดนิยม 7 7 100 
๘๘. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20 100 
๘๙. การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของช าร่วย 20 20 100 
๙๐. กระเป๋าสตางค์แฮนด์เมด 15 15 100 
๙๑. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์ 13 13 100 
๙๒. การเพ้นทต์กแต่งผ้า 16 16 100 
๙๓. เสื้อสมัยนิยม 1 12 12 100 
๙๔. เสื้อสมัยนิยม 15 15 100 
๙๕. เสื้อเบื้องต้น 15 15 100 
๙๖. การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 16 16 100 
๙๗. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากผ้า 15 15 100 
๙๘. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 17 17 100 
๙๙. อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 18 18 100 
100 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 20 20 100 
101 อาหารว่างยอดนิยม 16 16 100 
102 ขนมไทยยอดนิยม 20       20 100 

     
     
  รวม  ภาคเรียนที่  ๑ / 2560 1,535 1,528 99.54 
    รวม    ภาคเรียนที่   ๒ / 2560 1,883 1,880 99.84 
 รวมทั้งหมด  ๑  ปีการศึกษา  2560 3,418 3,408 99.70 



พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี  5.๙ 
 
 การค านวณ  ( สูตร ) 
 
         จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ร้อยละ   =                x ๑๐๐ 
    จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น 
 
 
แทนค่า  =                       จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
                         x๑๐๐ 
    จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น 
 
         ๓,406 
=                                         x ๑๐๐ 
                            ๓,418 
 
ร้อยละ   =๙๙.70 
 
ระดับคุณภาพ  =  ดีมาก 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่  5.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในด้านตา่งๆ เช่น ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ด้านสมรรถนะ ความรู้และทักษะการสื่อสาร และด้าน
สมรรถนะวิชาชพี  
 ความพยายาม  วิทยาลยัการอาชีพนาทวีมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มตี่อ
การน าความรู้ ความสามารถ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชพีเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีิต
ของตน และครอบครัว เป็นต้น  มีการสรา้งเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating scale) ๑-๕ เพือ่เก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 
 คุณภาพชวีิต  หมายถึง การด ารงชีวติอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ ์และมีความมั่นคง ซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตและวิญญาณ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่ม ี

๑ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

มี 

๒ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 



๓ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

๔ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอยา่งโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

มี 

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แบบประเมิน  รายงานการประเมิน 

 

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ้ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ้ ๔ 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ้ ๒ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 5  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๑ 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชพีระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๒ 

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๓ 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรูร้ายวชิา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และ 
   มีผล(๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ 
(ดีมาก) 



(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๔ 

ระดับคุณภาพในการวดัและ
ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน
รายวชิา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  
  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๕ 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชพีระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  
  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๖ 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวชิาชพี
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

- ดีมาก  ๘๐  ขึ้นไป 
- ดี  ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๗ 

ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และ 
   มีผล(๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 

(ร้อยละ 34.48)   
 

๔ 
(ด)ี 

ตัวบ่งชี้ที ่
5.๘ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝกึอบรม
หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นที่มีผล
คะแนนการฝึกอมรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

- ดีมาก  ๘๐  ขึ้นไป 
- ดี  ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๕๐ 

ร้อยละ ๙๙.70 ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.๙ ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูรเทยีบกับ
แรกเข้า 

- ดีมาก  ๘๐  ขึ้นไป 
- ดี  ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๕๐ 

ร้อยละ ๙๙.70 ๕ 
(ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที ่5.
๑๐ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มตี่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน ์

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และ 
   มีผล(๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ร้อยละ ๙๖.50 
 ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 

 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๘ ๔.๙๐ 



ตัวบ่งชี้ที่  5.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความ  
                     ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกึอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดร้ับการพฒันา 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอมรม 

๒.๐๐  
                   ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่  5.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป

ใช้  
                    ประโยชน ์

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปน้ี 
-  ควรเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1   
      ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 1.๒ 3 พอใช ้
มาตรฐานที่  ๒   
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.1 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๒ 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๓ 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๔ 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๕ 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๖ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  ๓   
      ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 3.3 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 3.4 4 ดี 
มาตรฐานที่  ๔   
      ตัวบ่งชี้ที ่ 4.1 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 4.2 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  5   
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.3 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.4 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.5 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.6 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.7 4 ดี 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.8 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.9 5 ดีมาก 
      ตัวบ่งชี้ที ่ 5.10 5 ดีมาก 

 
 



5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ..........16........... ตัวบ่งชี ้ 
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ด”ี     จ านวน ............7............ ตัวบ่งชี้  
5.1.3 จ านวนตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน .............1........... ตัวบ่งชี้  
5.1.4 จ านวนตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”   จ านวน ...............-.......... ตัวบ่งชี ้ 
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”   จ านวน .............-............. ตัวบ่งช 
 
5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
 5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัตขิองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศกึษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

๑)  สถานศึกษามีเครือขา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาที่เข้มแข็ง 
๒)  การจดัสอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งหลากหลายและมีคุณภาพ 
๓)  สภาพแวดล้อมภายใน  อาคารสถานที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่มรื่น

สวยงามเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
๔)  สถานศึกษามีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ ในการจัดการเรียน 

การสอน 
๕)  มีการจดัท าระบบประกันคุณภาพทีด่ี  บุคลากรทุกคนให้ความตระหนักและให้ความรว่มมือ 

เป็นอย่างดี 
๖)  มีการจดัระบบประกันคุณภาพทีด่ี  มกีารจัดท า SAR  รายบุคคลและรายแผนก 

      ๗)  ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดท าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  

     ๘) วิทยาลัยเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรกัชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชวีศึกษาทีส่่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

๑)  ควรเพิ่มความเข้มข้นระบบติดตามผู้เรียน ระบบติดตามผู้เรียน และโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เพือ่ลดปญัหาการออกกลางคัน 

๒)  ควรพัฒนาจัดอบรมให้ความรูด้้านการวจิัยใหก้ับครูผู้สอนและงานวิจัยในชั้นเรียนควรสอดรับ
กับแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓)  ควรพัฒนาผลงานวิจยัของครูให้มีคุณภาพมากขึ้น 
๔)  ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจผลงานวจิัยของครู 

      ๖)  ควรเพิ่มเติมความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้นักเรียน
จบหลักสูตรมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ให้ค่าระดับคะแนนดีขึ้นไป 

๗)  ควรรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
๘)  ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษา  จดัท าเกณฑก์ารประเมินให้ชัดเจน 

      ๙)  ปรับปรุงการเขียนโครงการ การพัฒนาให้ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติในแต่ละโครงการ 
ชัดเจน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 



      ๑๐) สถานศึกษาควรสรรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑก์ารศกึษาให้มีความทันสมัย 
 
 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา)  

๑)  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรน าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการ/กิจกรรมไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการจดักิจกรรมในครั้งตอ่ไป  เพื่อให้ครบกระบวนการตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

๒)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรยีน 
๓)  ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
๔)  ควรให้มีการด าเนินการเพื่อการแก้กจิกรรม หรือผลการเรียนให้เสร็จสิน้ของแต่ละภาคเรียน 
๕)  ควรรักษาคุณภาพทีด่ีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน  และพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านให้มี

คุณภาพให้อยู่ในระดับทีสู่งข้ึน 
 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
(เพื่อให้การพัฒนาการจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้อง
พัฒนาเสริมจุดเด่นใหด้ียิง่ข้ึน) 
 เพื่อให้การพัฒนาการจดัการศกึษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กจิกรรม สรุปภาพรวมไดด้ังนี้ 
 5.2.4.1  แผนพัฒนาการบริหารจดัการสถานศึกษา   
  ๑)  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีสว่นร่วมของประชาคมอาชวีศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  ๒)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๓)  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ  
  ๔)  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา 
  ๕)  โครงการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  ๖)  โครงการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา 
  ๗)  โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2.4.2 แผนพัฒนาผู้เรยีน 
  1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่
  2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ่
  3) โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
  4) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ) 
  5) โครงการกจิกรรมวันไหว้ครู 
  6) โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย (ถวายเทียนพรรษา) 



  7) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
  8) โครงการยกย่องเชิดชคูนดี 
  9) โครงการขับขี่ปลอดภัย 
  10) ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
  11) โครงการวันส าคัญชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย ์

12) โครงการเข้าค่ายลกูเสือและเดินทางไกล 
13) โครงการกจิกรรมลงนามถวายพระพร 
๑๔) โครงการผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
15) โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
16) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
17) โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
18) โครงการประชุมทางวิชาการองคก์ารวิชาชีพระดับชาติ 
19) โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา ระดับภาคระดับชาต ิ
20) โครงการวันขึ้นปีใหม่ 
21) โครงการสัปดาห์วิชาการ 
22) โครงการอบรมภาวะผู้น า  
23) โครงการยิ้มไหว้ทกัทายสวัสดี  
24) โครงการ กิจกรรมสง่เสริมด้านวิชาการ คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงามใน 

                           วชิาชีพ และบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
25) โครงการกจิกรรมสง่เสริมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุง   
       ศิลปวัฒนธรรม 
26) โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (ลอยกระทง) 
27) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
28) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
29) โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
30) การประกวดโครงงานวิชาชพี 
31) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  

  ๓๒) โครงการติดตาม ดแูล และให้ค าปรึกษาแกผู่้เรียน 
  ๓๓) โครงการตรวจสารเสพติด 
  ๓๔)  โครงการประกวดโฟล์คซอง 
  ๓๕)  โครงการประกวดรอ้งเพลง 
  ๓๖)  โครงการประกวดแดนเซอร์   
         5.2.4.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน   
  ๑) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคณุภาพการสอนของครู 
  ๒) โครงการจดัซื้อวัสดุฝกึ ให้แก่แผนกวิชาส าหรบัการจัดการเรียนการสอน 
  ๓) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๔) โครงการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ๕) โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อผู้เรียนทุกแผนกวชา 



  ๖) โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที ่   
  ๗) โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ 
  ๘) โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศูนย์วิทยบริการ 
  ๙) โครงการจดัซื้อสื่อการเรียนการสอน 
  ๑๐) โครงการพัฒนาระบบสืบค้น ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
  ๑๑) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อความเพียงพอและทันสมัยของ 
                           ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศนูย์วิทยบริการ 
  ๑๒) โครงการจดัระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
                           เอื้อต่อการเรียนรู ้                        
  ๑๓) โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภมูิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมใน 
                           การพัฒนาผู้เรียน 
         5.2.4.4  แผนพฒันาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชพี  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย  
  1)  โครงการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงานของครูและผู้เรียน 
  ๒)  โครงการจัดอบรมการจัดท าวจิัย ๕ บท ให้ครแูละผู้เรียนทุกระดับชั้น 
  ๓) โครงการจดัหางบประมาณสนับสนุน การจดัท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
                         งานวิจัยและโครงงานจากหน่วยงานภายอก 
  ๔) โครงการประกวดผลงานวิชาการ หรือโครงงานวิชาชพี 
  ๕) โครงการจดัท าวารสารวิทยาลัยการอาชพีนาทวี 
 5.2.4.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  ๑) โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
  ๒) โครงการศูนย์ซ่อมสรา้ง 
  ๓) โครงการอาชีวร่วมดว้ยช่วยประชาชน 
 5.2.4.6  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) โครงการระดมทรัพยากรจากแหล่งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 5.2.4.7  แผนพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
  ๑) โครงการพัฒนาบุคลากร 
 5.2.4.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศกึษา                           
  ๑) โครงการความรว่มมอืระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
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รายชื่อกรรมการผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
 
   ๑. ดร.ประจวบ  จันทภาโส ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชพีนาทวี 
   2. นายประชิด   พลฑา  รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากร 
   3. นายธีระชัย   บุญโสดา รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมอื 
   4. นางสุมาล ี   รักโข   รองผู้อ านวยการฝา่ยวชิาการ 
   5. นายโกวิทย ์  นวลศร ี  รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   6. นางบรรฑิต   เพชรสมทอง หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี 
   ๗.  นายพงษ์ศักดิ ์  ราชสวุรรณ หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม 

   ๘. นายประสาน  แซ่หลี  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
   ๙. นายปรีชา   แสงทอง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
   ๑๐. นายทวนทอง  การุณ  หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
   11. นางอุทัยวรรณ  ทองขะโชค        หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
   ๑2. นางวรรณา  อุทัยสุร ิ  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑3. นางปัทมา        นวลศร ี  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษา 
  ๑4.  ครูและเจ้าหน้าทีว่ทิยาลัยการอาชีพนาทวีทกุท่าน 
 
ที่ปรึกษา :  ดร.ประจวบ  จันทภาโส    ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชพีนาทวี 
      
รวบรวมและจัดท ารูปเลม่ :  
            ๑. นายธีระชัย  บุญโสดา รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมอื 
   ๒. นางวรรณา  อุทัยสุร ิ  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
            ๓. นางปัทมา       นวลศร ี  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษา 
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