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1.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจั ดการศึกษาของวิทยาลั ย การอาชีพนครปฐม ได้คานึงถึงความสอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒ ) พ .ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดคุณภาพมาตรฐานการศึ กษาไว้เป็นนโยบายให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี ๒๕55
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีเป้าหมายในการดาเนินงานโดยมีประเด็นสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 7 ด้านได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึ กษาอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลไทยและพลโลก
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลและนาไปวิเคราะห์สรุปผลการ
ประเมิน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพในทั้ง 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ เพื่อ
นาไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ.
โดยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน
มีการประชุมติดตามการทางานในแต่ละมาตรฐานเป็นระยะ ๆ จนทาให้การจัดทาการประกันคุณภาพประจาปี
การศึกษา 2557 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ
ดังนี้

ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2557
มาตรฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ยทั้งหมด

4.47
5.00
4.42
5
4
4.25
4
4.45

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑.๑
5
ดีมาก
ดีมาก
๑.๒
5
๑.๓
5
ดีมาก
๑.๔
3.91
ดี
๑.๕
5
ดีมาก
๑.๖
4.04
ดี
๑.๗
3.31
พอใช้
๑.๘
5
ดีมาก
๑.๙
4
ดี
รวม
40.26
คะแนนเฉลี่ย
4.47
ดี

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
4
5
24
4.80

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
มาตรฐาน
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
5
5
4
4
5
5
5
คะแนน
4
5
4
3
4
53
4.42

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๔.๑
5
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย
5
ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืงานวิจัย ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๕.๑
5
ดีมาก
๕.๒
3
พอใช้
รวม
8
คะแนนเฉลี่ย
4
ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๖.๑
5
ดีมาก
๖.๒
4
ดี
๖.๓
4
ดี
๖.๔
4
ดี
รวม
17
คะแนนเฉลี่ย
4.25
ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
๗.๑
5
ดีมาก
๗.๒
3
พอใช้
รวม
8
คะแนนเฉลี่ย
4
ดี
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2552-2554 ผลปรากฏว่าผลรวมคะแนน
การประเมินของทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 75.19 อยู่ในเกณฑ์ ดี และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง “
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และตัว
บ่งชี้ที่ 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งหมด ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ ผู้เรียน มีผลการประเมินใน ระดับ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” วิทยาลัยการอาชีพ
นครปฐมจึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และดาเนินการตามแผนจนบรรลุผลที่วางไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามสรุปผลการ
ประเมินมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดตั้งในชื่อเดิมว่าศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามเงิน โครงการเงิน
ยืมจากธนาคารโลก เพื่อการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 5 (คพ.ศ.5)และเงินงบประมาณไทยสมทบเพื่อตอบสนอง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 หมวด 3 ข้อ 32 ระบุว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็ นการศึกษาหลัง
ประถมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัยความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัด เพื่อให้แต่ละบุคคลเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้จัดทาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดย
กาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาการงานและให้โอกาสเลือกเรียนอาชีพได้ตามสมัครใจ ส่วนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 กาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ โดยเลือกเรียน
วิชาชีพ 1 ประเภทวิชา กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งแหล่งวิทยาการสาหรับสอนวิชาชีพ
ให้ กับนั กเรีย นของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษามีลั กษณะคล้ ายโรงฝึกงานรวม ซึ่งเรียกว่าศูนย์ฝึ กวิช าชีพ ( Area
Vocational Center ) โดยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ส่งนักเรียนมาเรียนวิชาอาชีพที่ศู นย์ฝึกวิชาชีพ
เรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่า โรงเรียนต้นสังกัดการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ ดาเนินการจัดตั้งเขตการศึกษาละ 1 แห่ง
จัดตั้งเป็น 3 ระยะ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐมจัดตั้งอยู่ในเขตการศึกษาที่ 1 และอยู่ในระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2525 2526 )
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2525
เวลา 09.00 น. โดยสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (ดร.วิรัช กมุท
มาศ) เป็นประธาน ซึ่งใช้ที่ดินในการจัดตั้งประมาณ 20 ไร่ 5 งาน โดยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระธรรมมหาวีรานุ
วัตร) อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในการจัดการเรียนการสอนได้เปิดทาการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527
ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจนถึ ง ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ก ารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพทุกแห่งเป็นวิทยาลัยการอาชีพ โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.,ปวส. และวิชาชีพระยะสั้นในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
คหกรรมและ เกษตรกรรม เพื่อรับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งรูปแบบปกติ ทวิภาคี เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อาชีพ

๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัย การอาชีพนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 58หมู่ 2
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 034-321283 อยู่ห่างจากถนน
เพชรเกษมประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ประมาณ 13 กิโลเมตร มีสถานที่ราชการ
ที่อยู่ใกล้เคียงคือสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เทศบาลเมือง
ไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ และไปรษณีย์ไร่ขิง
แผนผังของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตั้งอยู่ใน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสภาพของ
ชุมชน เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดังนี้
ชุมชนลุ่ มแม่น้ าท่าจีน ตาบลไร่ ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตาบลที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจมากทั้งทางด้านเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม โดยเฉพาะชาวไร่ขิงโชคดีที่มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นศูนย์รวม
จิตใจและเป็ น ที่เคารพศรั ทธาของคนทั่ว ประเทศ โดยหมู่บ้านในเขต ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพาน จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน อาชีพหลัก: ทานา, ทาสวน, ทาไร่, ค้าขาย, รับจ้าง อาชีพเสริม แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรสภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไร่ขิง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน และลาคลองสาขาหลายสาย จึงเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม เดิมประชากรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทาการเกษตรได้ผลดี แต่ปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรลดลง

มาก เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ต่างๆ ขึ้นเป็นจานวนมาก
วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย
ตามแบบฉบับของชาวบ้านที่อยู่ตามที่ลุ่มแม่น้าทั่วไป ซึ่งชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว มีรูปแบบการดาเนินชีวิต
แบบชาวสวนชาวไร่ อีกทั้งมีผู้หลักฐานว่ามีชนชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย อาทิเช่น มีโบส์
ของชาวคริตส์โรมันคาทอลิค มาตั้งบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น จึงเกิดการผสมผสานของวิถีชีวิตของชุมชนชาวไร่
ขิงได้อย่างลงตัว โดยมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิ ตใจที่สาคัญก็คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ระบบเศรษฐกิจ ของชุมชนลุ่มแม่
น้าท่าจีน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นสาวไร่ชาวสวน
ทั้งนี้เมื่อได้ผลผลิตจากการเพาะปลูก ก็จะนาผลผลิตดังกล่าวออกมาค้าขายตามตลาดน้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคีย ง
อาทิเช่นตลาดน้าดอนหวาย หรืออาจจะ นามาขายที่บริเวณแพหน้าวัดไร่ขิงเลยก็เป็นได้ และอาจจะมีพ่อค้าคน
กลางเข้ามารับซื้อถึงที่สวนเลยในบางกรณีอาทิเช่นสวนส้มโอ สวนกล้วยไม้ แต่ก็กระทาภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจ
แบบยังชีพเท่านั้น ทั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่หันมาประกอบอาชีพอื่นบ้างอาทิเช่น มีการทาแพอาหารหน้าวัดไร่
ขิง มีการทาเรือท่องเที่ยวแม่น้าท่าจีน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และส่วนใหญ่การประกอบ
อาชีพก็ยังยึดถือการดารงชีวิตแบบยังชีพตามรูปแบบวิถีชีวิตดังเดิมและอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั้งเดิมทั้งสิ้น
สาหรับระบบทุนนิยมที่เข้ามาในพื้นที่นี้นั้น ถือว่ายังมีน้อย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยึดถือการประกอบอาชีพ
ตามวิถีดั้งเดิมและภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างแข็งแกร่ง
1.1.4 งบประมาณ
งบประมาณวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบดาเนินงาน
1. หลักสูตร ปวช. 2000604001000000 รับ
2. หลักสูตร ปวส. 2000604003000000 รับ
งบอุดหนุน
1. ทุนราชกุมารี ปวช. 2 ทุน (ภาค 2/2556
2. ทุนราชกุมารี ปวช. 1 ทุน (ภาค 2/56,1/57)
3. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
4. โครงการเรียนฟรี 15 ปี – ค่าหนังสือเรียน
5. โครงการเรียนฟรี 15 ปี – ค่าอุปกรณ์
6. โครงการเรียนฟรี 15 ปี – ค่าเครื่องแบบ
7. โครงการเรียนฟรี 15 ปี – ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. โครงการเรียนฟรี 15 ปี – ค่าจัดการเรียนการสอน
งบรายจ่ายอื่น

3,110,100
2,899,100
211,800
13,539,125
15,000
15,000
40,000
2,799,000
643,770
1,129,500
1,329,525
7,607,330
1,434,750

1. โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
3. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
5. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
รวมงบดาเนินการ

80,000
50,000
1,080,000
116,250
70,000
38,500
18,084,775

๑.๒. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
๑.๒.๑ จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังแสดงใน
ตารางที๑่ .1 ถึงตารางที่ ๑.5
ตารางที่ ๑.1 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
จานวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ปีการศึกษา 2557

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขางาน
ยานยนต์
เครื่องมือกล
เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การขาย (การตลาด)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
รวมทั้งสิ้น

นักเรียนระดับ ปวช. รูปแบบปกติ
ปวช. 1
ปวช. 2
ปกติ
รวม
ปกติ
รวม
ชาย หญิง
ชาย หญิง
79
0
79
41
0
41
79
2
81
42
7
49
43
1
44
29
0
29
81
1
82
53
1
54
36
4
40
23
2
25
1
48
49
4
52
56
1
32
33
3
11
14
43
30
73
13
38
51
0
19
19
7
18
25
363 137 500 215 129 344

ปวช. 3
ปกติ
ชาย หญิง
56
0
63
1
37
0
58
0
33
0
1
62
1
15
38
24
1
21
288 123

รวม

รวมทั้งสิ้น

56
64
37
58
33
63
16
62
22
411

176
194
110
194
98
168
63
186
66
1,255

ที่

สาขางาน

1
2
3

การบัญชี
เครื่องมือกล
ระบบโทรคมนาคม
รวมทั้งสิ้น

ที่

นักศึกษาระดับ ปวส. รูปแบบปกติ
ปวส. 1
ปวส. 2
ปกติ
รวม
ปกติ
ชาย หญิง
ชาย
หญิง
1
14
18
0
19
22
0
22
12
0
13
0
13
15
2
36
17
53
27
21

รวม

รวมทั้งสิ้น

19
12
17
48

37
34
30
101

นักศึกษาระดับ ปวส. รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รุ่นที่ 15
สาขางาน
เทียบโอนฯ
รวม
ชาย
หญิง

ระดับ ปวส.
1 การตลาด
2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวมทั้งสิ้น

1
3
4

7
9
16

8
12
20

รวมทั้งสิ้น

8
12
20

ตารางที่ ๑.๒ ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
แผนกวิชาที่สอน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายสนธยา

จันทร์สมบูรณ์

ป.โท

ผู้อานวยการวิทยาลัย

2.นายสันทัด

พงศ์พัชราพันธุ์

ป.โท

รองผู้อานวยการ

3.นางสาวสุภาพร

เอียมโหมด

ป.โท

รองผู้อานวยการ

4.นายชม

แก้ววงษ์จันทร์

ป.โท

รองผู้อานวยการ

5.นายนิรวัจ

นิลเนตร

ป.โท

รองผู้อานวยการ

6.นายจรัล

สุตา

ปทส.

แผนกวิชาช่างกล

หน.

แผนกวิชาช่างกล

7.นายปรีชาชัด

เมฆาวรรณ

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างกล

หน.

งานอาชีวศึกษาฯ

8.นายชัยรัช

สกุลเด็น

ป.โท

แผนกวิชาช่างกล

หน.

งานความร่วมมือ

9.นายบุญชู

นาคเนียม

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างกล

หน.

งานสื่อการเรียนฯ

10.ว่าที่ ร.ต.อนุชา

เกตุสละไชย

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างกล

หน.

งานกิจกรรมฯ

11.พ.อ.อ.นพดล

ปิ่นมั่น

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

หน.

แผนกวิชาช่างยนต์

12.นายหอมจันทร์

แก้วกาสี

ป.ตรี

สาขางานช่างยนต์

หน.

งานโครงการพิเศษฯ

13.นายปรีชา

เหลืองอรุณชัย

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

หน.

แผนกวิชาช่างเชื่อม

14.นายพงษ์ศักดิ์

พลายศรี

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

หน.

งานอาคารสถานที่

15.นายสมศักดิ์

เกตสมิง

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หน.

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

16.นายชัยยุทธ

ราษฎร์สภา

ป.โท

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หน.

งานวางแผนฯ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
แผนกวิชาที่สอน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

17.นายสุธี

โมคบุรุษ

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน.

แผนกวิชาอิเล็กฯ

18.นางรัศมี

นิลเนตร

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน.

งานส่งเสริมผลิตผล ฯ

19.นางสาวปิยะมาศ

ศรีสุระ

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน.

งานครูที่ปรึกษา

20.นางจินตนา

เดชเกิด

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

หน.

งานประกันคุณภาพฯ

21.นางทิพวรรณ

เหราบัตย์

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

หน.

งานบุคลากร

22.นางนันทา

เตมียวณิชย์

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

หน.

งานการเงิน

23.นางนิภาภัท

ด่านปาน

ป.โท

แผนกวิชาการบัญชี

หน.

แผนกวิชาการบัญชี

24.นางสาวอุไร

สมประชา

ป.โท

แผนกวิชาการตลาด

หน.

แผนกวิชาการตลาด

25.นางกมลพร

ปุ่นแก้ว

ป.ตรี

แผนกวิชาการตลาด

ผช.

งานส่งเสริมผลิตผลฯ

26.นางธวัลรัตน์

ปิ่นสุภา

ป.โท

แผนกวิชาการตลาด

ผช.

งานพัสดุ

27.นางณัฐพร

เนียมวิลัย

ป.ตรี

แผนกวิชาการตลาด

หน.

28.นายวินัย

คงประเสริฐ

ป.ตรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หน.

งานการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ฯ

29.นางสาวอภิญญา

กุนสุนทรธรรม

ป.ตรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หน.

งานศูนย์ขอ้ มูลฯ

30.นางสาวธารทิพย์

น้อยคา

ป.โท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

แผนกวิชาสามัญ

31.นายพงศ์เอก

เหราบัตย์

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานประชาสัมพันธ์

32.นายสิริวัฒน์

ธุวังควัฒน์

ป.โท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานพัสดุ

33.นายมงคล

แก้วประดับ

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานวัดผลฯ

34.นางชุลี

เขมรัตน์

ป.โท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานวิทยบริการฯ

35.นางสาวนิศากร

เจริญดี

ป.โท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานวิจัยฯ

36.นางสามาละ

แก้วบัวดี

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ผช.

37.นายณรงค์

ศักดิ์รัตนอนันต์

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

หน.

งานการเงิน
แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน

38.นางพัชรวลัย

ปฏิทัศน์

ป.โท

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน.

แผนกวิชาอาหารฯ

39.นางสุริศา

ฉลาดแพทย์

ป.โท

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน.

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

40.นางอารียะ

น้อยคา

ป.โท

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน.

งานสวัสดิการฯ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/
ตรี)

แผนกวิชาที่สอน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

41.นางกัลยาณี

ไข่มุกข์

ป.ตรี

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน.

แผนกวิชาผ้าฯ

42.นางเอี่ยมศิริ

แก้ววงษ์จันทร์

ป.ตรี

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน.

งานทะเบียน

43.นายณัฐพล

คงคา

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

จนท.

44.นางศิวาพร

พันธ์สว่าง

ป.ตรี

45. น.ส.ปิยะรัตน์

เรืองยศ

ป.ตรี

งานแนะแนว
เจ้าพนักงานธุรกการ

-

(จนท. งานบริหารทั่วไป)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

(จนท.งานการเงิน)

ตารางที่ ๑.3 ลูกจ้างประจา จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

1.นายสนชัย

ขุนทรง

ป.4

พนักงานขับรถยนต์

2.นายชาญ

เอี่ยมสุวรรณ

ป.4

พนักงานบริการเอกสาร

3.นายสุทิน

คงมณี

ป.4

พนักงานรับโทรศัพท์

4.นายวีระยุทธ

รัชตะนาวิน

ปวช.

พนักงานรักษาความปลอดภัย

5.นายวินัย

ศรีมากเปี่ยม

ป.ตรี

พนักงานขับรถยนต์

6.นายอานวย

พลอยรัก

ป.4

พนักงานขับรถยนต์

7.นายธีระวัฒน์

ศรีภักดิ์

ป.ตรี

พนักงานพิมพ์

8.นายสุเทพ

นะมูลมอง

ป.4

พนักงานขับรถยนต์

9.นางสุธาทิพย์

คงมณี

ปวช.

พนักงานพิมพ์

10.นายสมาน

ฤทธิ์น้อย

ป.4

พนักงานขับรถยนต์

11.นายไพรัช

เมฆทอง

ป.6

พนักงานรับโทรศัพท์

12.นายอนิรุช

มูลเหลา

ม.3

ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ

ตารางที่ 1.4 พนักงานราชการ จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นางปริญา

รอดโพธิ์ทอง

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน.

งานแนะแนวฯ

2.นายประเชิญ

โพธิ์หอม

ป.โท

แผนกวิชาช่างกล

หน.

งานบริหารทั่วไป

3.นายนัฐพล

คารัตน์

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

จนท. งานปกครอง

4.นางสาวมธุกันตา

แซ่ลิ้ม

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

จนท. งานปกครอง

ตารางที่ 1.5 ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป

ชื่อ - สกุล

วุฒิ
การศึกษา
(ป.เอก/
โท/ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายจักรกฤษณ์

เกิดนก

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

จนท.

งานกิจกรรมฯ

2.นายจักรกริช

อินแขก

ปทส.

แผนกวิชาช่างยนต์

จนท.

งานกิจกรรมฯ

3.นายสุธา

กรอบพุดซา

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

จนท.

งานปกครอง

4.นายจรัญ

วรรณประเสริฐ

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

จนท.

งานประกันคุณภาพฯ

5.นายฉัตรชัย

เชื้อชัง

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ผช.

งานอาคารฯ

6.นายนพพงษ์

ศรีดวงคา

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

จนท.

งานกิจกรรมฯ

7.นายสัมฤทธิ์

เจริญวิกกัย

ป.ตรี

จนท.

งานกิจกรรมฯ

8.นายวัชรพงษ์

ปฏิทัศน์

ป.ตรี

จนท.

งานปกครอง

9.นายภาคภูมิ

วงศ์สุวรรณ

ป.ตรี

ผช..

งานศูนย์ข้อมูลฯ

10.นายศุภชัย

จันทรอัมพร

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

จนท.

งานแนะแนวฯ

11.นางจิดาภา

แก้วเจริญ

ป.ตรี

ผช.

งานทะเบียน

12.นางภรภัทร

มีพงษ์เภา

ป.ตรี

แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

จนท.

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ
การศึกษา
(ป.เอก/
โท/ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

15.นายภรภัทร

กัญจนศุข

ป.ตรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างเทคนิค
พื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเทคนิค
พื้นฐาน

16.น.ส.บุญธิดา

สุขสมัย

ป.โท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จนท.

งานทะเบียน

17.นายธีระพล

ฤทธิ์เปี่ยม

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จนท.

งานกิจกรรมฯ

18.น.ส.จุติพร

ทรัพย์ทวีพูล

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จนท.

งานวิจัยฯ

19.น.ส.นันทพันธ์

พุกประยูรรัตน์

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จนท.

งานทะเบียน

20.นายมนตรี

รักถึง

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

จนท.

งานวิจัยฯ

21.น.ส.สุมาลี

รอดโพธิ์ทอง

ปวส.

-

จนท.

งานวิทยบริการฯ

21.นางนภาพร

สุขสมัย

ป.ตรี

-

จนท.

งานวางแผนฯ

23.น.ส.สุกัญญา

นาคจารย์

ป.ตรี

-

จนท.

งานวัดผลฯ

24.นางอัญชลี

สามชูศรี

ป.ตรี

-

จนท.

งานพัสดุ

25.น.ส.จิตรา

เลิศสาราญ

ป.ตรี

-

จนท.

งานบุคลากร

26.น.ส.นันทภัค

อิ้วชาวนา

ป.ตรี

-

จนท.

งานปกครอง

27.น.ส.วีรวรรณ

เพ็งปรีชา

ป.ตรี

-

จนท.

งานบัญชี

28.นางเบญจพรรณ

เกตุสละไชย

ป.ตรี

-

จนท.

งานการเงิน

29.น.ส.เสาวนีย์

ซุยลุย

ปวส.

-

จนท.

งานบริหารงานทั่วไป

30 น.ส.สหฤทัย

อินทร์ระดับ

ปวช.

-

จนท.

งานทะเบียน

13.นายกฤษฎา

รุ่งคูหา

ป.ตรี

14.นายสถาพร

วงศ์กา

ป.ตรี

ผช.

งานศูนย์ข้อมูลฯ

จนท.

งานประกัน
คุณภาพฯ

จนท.

งานประกัน
คุณภาพฯ

1.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร

1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม)
รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ระดับชาติ
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวณัฐชา สถิตชาติ
2. นายขวัญประชา จั่นโพธิ์เตี้ย

3.

นายอนุชา กิจสมัย

ชั้น
ปวช.2 การบัญชี
ปวช.3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ปวช.1 ยานยนต์

รางวัลและผลงาน
ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคกลางเข้าร่วมการ
ประกวดดนตรีไทยประเภทซอ ในงานประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพประทับใจ
ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

ระดับภาค
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวเอ๋ยหอม กานแสง

ชั้น
ปวช.2 การบัญชี

2.

นายชัยวัฒน์ สายเวียง

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.

นายจิรวัฒน์ สุวิรัตน์

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชินดนัย ไซทอง
นางสาวชุลีพร แหล่งสนาม
นายนคริศ ธีรรัตนไพบูลย์
นายปฏิภาณ มณีงาม
นายธีรศักดิ์ ดีศรี
นางสาวนนธิญา ประเทศ
นายธนพล ซิ้มรักษา
นางสาวกุลธิดา ภักดีพงษ์

ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลและผลงาน
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการ
แข่งขันเปตองระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ใน
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการ
แข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษระดับอาชีวศึกษาภาค
กลาง ในงานประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการ
แข่งขันพิมพ์ไทยระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ใน
งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรีสากลระดับอาชีวศึกษาภาค
กลาง ในงานประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ระดับภาค ภาคกลาง
ที่
ชื่อ-สกุล
12. นายชยณัฐ ปิยะไตรภูมิ
13. นายณัฐวุฒิ ศิริเอก
14. นายณัฐนนท์ ปะติตะถัง
15. นายวิชชบูรณ์ เรืองเสนา
16. นายสวัสดิ์ นิลมาต
17. นายศักรินทร์ ทองกลาง
18. นายวิวัฒน์ ศรีนวลประเสริฐ
19. นายอัครชัย วิลาวรรณ
20. นายวายุ จันทร์ฉาย
21. นายบวรศักดิ์ นิลสินธพ
22 นายภานุพงศ์ ผูกดี
23. นายประจักษ์ อาทิตย์ตั้ง
24. นายพงศธร ซิ้มเจริญ
25. นายวัชรพล ทองดี
26. นายอุดร ส่งเสมอ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุริตา เข่งพันธ์

ชั้น
ปวช.3 ไฟฟ้ากาลัง

ปวช.3 ไฟฟ้ากาลัง

ปวช.3 ไฟฟ้ากาลัง

ปวช.3 ไฟฟ้ากาลัง

ปวช.3 เชื่อมโลหะ

ชั้น
ปวช.2 การบัญชี

2.

นางสาวมยุรี ปัดกะถัง

ปวส.1 การบัญชี

3.
4.

นายศิริศักดิ์ รักษาพล
นายวิศรุต แซ่เจีย

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลและผลงาน
รางวัลชมเชยเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน”ไม้สอย
ผลไม้เอนกประสงค์”
รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน
“อุปกรณ์โกยผงพลังงานมอเตอร์ DC”
รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน “เปล
ฉุกเฉินแบบพกพา”
รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน
“เครื่องดูดเศษเหล็ก”
รางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน
“อุปกรณ์เก็บบัว”

รางวัลและผลงาน
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสุนทรพจน์
ในการคัดเลือกตัวแทนอศจ.นครปฐมเข้าร่วม
ประกวดในงานประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ ในการ
คัดเลือกตัวแทนอศจ.นครปฐมเข้าร่วมประกวด
ในงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแข่งขันการ
เขียนเว็บเพจ ในการคัดเลือกตัวแทนอศจ.
นครปฐมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ-สกุล
5. นายพศิน สินมา

ชั้น
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.

นายรัฐนันท์ สิทธิไกรพงษ์

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.
8.
9.

นางสาวพัชรา แสงขาว
นายโกษม เอมแจ้ง
นายเจษฎากร ละอองสด

ปวช.3 ช่างกลโรงงาน

รางวัลและผลงาน
รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกตัวแทนอศจ.
นครปฐมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค
รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงสากล ใน
การคัดเลือกตัวแทนอศจ.นครปฐมเข้าร่วม
ประกวดในงานประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ชื่อผลงาน “เครื่อง
ผ่าลูกหมากและซอยผลหมาก”

รางวัลและผลงานของครู ในปีการศึกษา 2557
ที่
1.
2.

ชื่อ-สกุล
นายชัยรัช สกุลเด็น
นายสุธี โมคบุรุษ

แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3.

นางจินตนา เมฆลอย

บัญชี

รางวัลและผลงาน
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นรองผู้อานวยการ
ผ่านการสอบเป็นครูผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1
ใบอนุญาต มฝร. 14-19-001-0009-57
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ครูแกนนาทักษะการ
คิดเชิงระบบ” และผ่านการเป็นวิทยากรสอน
เรื่องความคิดเชิงระบบให้นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ปรัชญา
ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศเทคโนโลยี ดีเด่นวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถาน
ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ทั้งในด้านการจัดการ
วิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน
3. จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้งจากรัฐองค์กร
ปกครองทิ้งถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และการจัดหาทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษา
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของ
สังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง
5. มีแนวความคิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
6. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดทา รับบริการ รับจ้าง ผลิต
เพื่อจาหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
อัตลักษณ์
คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ วิชาชีพ
เอกลักษณ์
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพสู่ชุมชน

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเขิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ชี้แจ้งให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ปวช. และ หลักสูตร ปวส. มีการมอบหมายให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน
ตามแผนฯ ดาเนินการติดตาม นิเทศผลการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและส่งเสริมครู ให้เข้ารับ
การอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาความรู้มาพัฒนาผู้เรียน
ความพยายาม ครู ทุ ก คนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ และจั ด การเรี ย นการสอน ตามแผนฯ
สถานศึกษาและครูได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์เฉลี่ยสะสม 2.00 ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 1,040 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 1,222 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.25 ของผู้เรียนทั้งหมด คิดเป็นค่าคะแนนได้เท่ากับ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดนโยบายให้ครูผู้สอนผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน และมีการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงงานกิจกรรมดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

ความพยายาม ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดความรู้และทักษะสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อคุณภาพผู้เรียน โดยจัดให้
สถานประกอบอการ หน่วยงาน ชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ต่อ
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยฯ
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการ ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒)
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยการสร้างเครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน Rating Scale ๕ ระดับ ประกอบด้วย สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ให้
ความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
ทั้ง ๓ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕ อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
และคหกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร และสอดคล้องตามสมรรถนะวิชาชีพใน
สาขาวิชาและ สาขางานต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์ข้อกาหนดของ สมศ.
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดาเนินการให้คณะครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนลงมือ ปฏิบั ติ ง านจริ ง ทั้ งภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รีย นเกิ ด ทัก ษะกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญตามมาตรฐานรายวิชานั้น ๆ ที่กาหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร อีกทั้งยังดาเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่ภาครัฐและ
เอกชน เพื่อส่งเสริมทักษะความชานาญทางวิชาชีพอีกช่องทางหนึ่ง วิทยาลัยฯได้มอบหมายให้ แผนกวิชา
ดาเนิ นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญคณะกรรมการที่ทางวิทยาลัย ฯ
ได้แต่งตั้งจากสถานประกอบการ มาเข้าร่วมเป็นกรรมการในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งจะจัด
ให้แก่นักเรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาและสาขางาน ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ผลสั ม ฤทธิ์ จากการปฏิ บั ติ ง าน ตามแนวทางที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว นั้ น ท าให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก สาขาวิ ช า
สาขางาน ระดั บ ปวช. ๓ และปวส.2 ของวิ ท ยาลั ย ฯ มี ผู้ ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้คือ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 95.01 คิดเป็นค่าคะแนนได้เท่ากับ 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 98.44 คิดเป็นค่าคะแนนได้เท่ากับ 5
ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตั วบ่ งชี้ที่ ๑.๔ ร้ อยละของผู้ เ รี ย นที่มีค ะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ด้า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ระดั บ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และคหกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรและสอดคล้องตามสมรรถนะ
วิช าชีพ ในสาขาวิ ช าและสาขางานต่าง ๆ ที่ท างวิท ยาลั ยฯ ด าเนิ นการจั ดการเรีย นการสอน และเพื่ อให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อกาหนดของ สมศ. นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการประชุมชี้แจงครูผู้สอนในการเตรียม
ความพร้อมสาหรับรองรับการสอบ V-Net และได้ดาเนินการติวให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนสอบ V-Net ทุก
กลุ่มวิชาที่มีการสอบ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการจัดครูผู้สอนติวเข้มในรายวิชาที่มีการจัด
สอบ V-Net ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาและสาขางาน ในภาค
เรีย นที่ 2 เพื่อทบทวนเนื้ อหาและมาตรฐานความรู้ในรายวิชานั้นๆ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียน ก่อนการเข้าทดสอบ V-Net
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ทาให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา สาขา
งาน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยฯ มี ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ของปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อย
ละ 39 เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์คิดค่าคะแนนได้เท่ากับ 3.91 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตั วบ่ งชี้ที่ ๑.๕ ร้ อยละของผู้ เ รี ย นที่มีค ะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ด้า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และคหกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการ

เรีย นรู้ ให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสู ตร และสอดคล้ องตาม
สมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชาและ สาขางานต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ
เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อกาหนดของ สมศ. นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการประชุมชี้แจงครูผู้สอนในการ
เตรียมความพร้อมสาหรับรองรับการสอบ V-Net และได้ดาเนินการติวให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนสอบ V-Net
ทุกกลุ่มวิชาที่มีการสอบ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องจัดติวให้กับผู้เรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนพร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาตามมาตรฐานรายวิชา ซึ่งจะจัดให้แก่นักเรียนระดับ ปวช.
๓ และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาและสาขางาน ทุกรายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ จากการปฏิ บั ติ ง าน ตามแนวทางที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว นั้ น ท าให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก สาขาวิ ช า
สาขางาน ระดับ ปวช. ๓ และปวส. 2 ของวิทยาลัยฯ มี ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปในกลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้เรี ยนลงทะเบี ยนเข้าทดสอบ จานวน 411 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบกลุ่มวิช า
ภาษาอังกฤษ จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61 เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์คิดค่าคะแนนได้เท่ากับ 5
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และคหกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการ
เรีย นรู้ ให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสู ตร และสอดคล้ องตาม
สมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชาและ สาขางานต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ
เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อกาหนดของ สมศ. นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการประชุมชี้แจงครูผู้สอนในการ
เตรียมความพร้อมด้านการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องจัดฝึกฝนด้านการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนตามสมรรถนะรายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ทาให้มีผู้เรียน ระดับ ปวส. สาขา
งานระบบโทรคมนาคม ลงทะเบียนเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จานวน 17 คน และผ่าน

การทดสอบ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์คิดค่าคะแนนได้เท่ากับ 4.04
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก วิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม มีความตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกาหนดเป็นนโยบายในการติดตาม และดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอทั้งทางด้านวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม และด้าน
บุคลิกภาพ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน สื่อการสอนเพิ่มเติมส่งเสริมให้ครู
จัดทาสื่อการสอน นวัตกรรม ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์
หลักสูตรตามคาอธิบายและมาตรฐานรายวิชา เพื่ อนาไปจัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนและผู้สอนได้จัดทาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม
หลักเกณฑ์การจบหลักสูตรของแต่ละระดับ
ผลสัมฤทธิ์ จ านวนผู้ เรี ย นแรกเข้า จานวนทั้งหมด 465 คน โดยมีผู้ สาเร็จการศึกษามีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษา จานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 เมื่อเทียบบัญญัติ
ไตรยค์คิดค่าคะแนนได้เท่ากับ 3.31 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดให้ครูที่ปรึกษาร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางานจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่ งเสริมสนับสนุนผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการหาสถานที่ทางาน
การศึกษาต่อ รวมทั้งประสานงานกับสถานประกอบการต่ าง ๆ ในการหาแหล่ง / ตาแหน่งงานว่างให้ผู้สาเร็จ
การศึกษา การดาเนินงานติดตามผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน ได้ดาเนินการดังนี้
1. ติดตาม ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้จบการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากครูที่ปรึกษา
2. ติดตามข่าวสารจาก เพื่อน ญาติ พี่น้อง ที่กาลังศึกษา โดยการสัมภาษณ์ สอบถามความ
เป็นไปของนักเรียน นักศึกษา

3. แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทากิจกรรมและ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 โดยเชิญวิทยากรจากภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ย วข้อง มาให้ ความรู้ คาแนะน า เกี่ยวกับการสมัครงาน และการศึกษาต่อ เพื่อให้ นักเรียน
นักศึกษา ได้ทางานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน และ/หรือศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ จากการความพยายามข้ า งต้ น ดั ง กล่ า ว ท าให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ง านท า
หรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ที่สาเร็จทั้งหมด คิดเป็นค่าคะแนน
ได้เท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๙ ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ สถานศึ ก ษาหรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้ความสาคัญในการดาเนินงานของสถานศึกษาต่อตัว
บ่งชี้ที่ 1.2 นาไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกาหนดในมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
โดยบู ร ณาการคุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชีพ จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณให้นักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม ครู ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ จากการสร้ า งความตระหนั ก ดัง กล่ าวข้ างต้ น ท าให้ ท ราบระดั บ ความพึง พอใจของ
สถานประกอบการทีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาและมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาได้ผล ร้อย
ละ 71.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับข้อ 4 ระดับคุณภาพ ดี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
-ดีมากปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓)
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (๑)และมีผล (๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ร้อยละ 85.25

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 100.00 5 (ดีมาก)

๓.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙
-พอใช้ ๔๕ – ๕๔.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๔๔.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕
-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙
-พอใช้ ๔๕ – ๕๔.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๔๔.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕

๕.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๖.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง
7.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
๘.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
๙.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
-ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙
-พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙
-ต้องปรับปรุง๕๐ – ๕๙.๙๙
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐
-ดีมากปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล (๔)
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓)
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (๑)และมีผล (๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑

ร้อยละ 95.53

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 39.00

3.9 (ดี)

ร้อยละ 51.00

5 (ดีมาก)

ร้อยละ 64.71

4.04 (ดี)

ร้อยละ 52.90 3.31(พอใช้)

ร้อยละ 100.00 5 (ดีมาก)

ร้อยละ 71.43

4 (ดี)
4.47 (ดี)

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่าง
มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” และพันธกิจ ข้อ 1 ที่ว่า “จัดการศึกษา
ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และการประกอบ
อาชีพอิสระ เพื่อการดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา” และ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้
วางแผนและพัฒนาตนเอง”
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้
เทคนิ คและวิ ธีก ารสอนที่ ห ลากหลาย มุ่ งเน้น สมรรถนะอาชีพ บู รณาการคุณ ธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้แต่ละสาขาวิช าพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
รายวิชาเนื้อหาสาระร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 9 สาขางาน ดังนี้ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขา
งานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานอาหารและโภชนาการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แบ่งเป็น 5 สาขางาน ดังนี้ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานระบบโทรคมนาคม สาขางานการบัญชี สาขา

งานการตลาด (เทียบโอนฯ) และสาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอนฯ) โดยได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ครบตาม
ประเด็นตัวบ่งชี้ที่กาหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขางานที่จัดการเรียนการสอน คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมี
คุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” และพันธกิจ ข้อ 1 ที่ว่า “จัดการศึกษา
ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และการประกอบ
อาชีพอิสระ เพื่อการดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา” และ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรี ยนรู้
วางแผนและพัฒนาตนเอง”
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้มอบหมายฝ่ายวิชาการดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิ คและวิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยในภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีครูผู้สอนทั้งสิ้น 60 คน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 60 คน คิดเป็นร้อยละ
100 คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมี
คุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” และพันธกิจ ข้อ 1 ที่ว่า “จัดการศึกษา
ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และการประกอบ
อาชีพอิสระ เพื่อการดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา” และ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดการศึกษาให้ผู้เรียน

เป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้
วางแผนและพัฒนาตนเอง”
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการให้ครูทุกคน
จัดทาแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ด้วยเทคนิ คและวิธีการสอนที่ห ลากหลายมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ดาเนินการให้ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศการสอนและให้ครูทาบันทึก หลังการสอน
และนาผลของปัญหาจากการนิเทศมาวิเคราะห์หาสาเหตุสู่การวิจัยในชั้นเรียน และนาผลของการวิจัยมา
แก้ปัญหาเหล่านั้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน สนับสนุนให้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการสอน และ
นาผลของปัญหาจากการนิเทศมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ นาไปวิจัยวิเคราะห์ ห าสาเหตุของปัญหามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทั้ง 60 คน ปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณาครบ
ทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม ได้ ก าหนดให้ ค รู ทุ ก คนแจ้ ง เกณฑ์ วิ ธี ก ารวั ด ผล
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และได้นาผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ โครงการสอน และมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง แจ้งเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานตามแนวที่ได้กาหนดไว้ พบว่า ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทาแผนการ
สอน โครงการสอน และมีการแจ้ง วิธีการวัดผล ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายนอกจากนั้น ครู และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

และได้นาผลการประเมินไปพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น
คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้มีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการออกฝึกงานพร้อม
มีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการ
ฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไป
ความพยายาม
๑. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและปฏิทินการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ตารางการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
๒. มีการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรองฝ่ายวิชาการตามลาดับขั้นตอน
๓. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
๔. จัดให้ครูผู้สอนประจารายวิชาได้ออกนิเทศ ติดตาม การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการ
๕. จัดให้มีการประเมินผลการฝึกงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยโดยครูฝึกใน
สถานประกอบการและครูผู้สอนประจารายวิชา
6. จัดทาโครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการในการรับ นักเรียน
นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
ผลสัมฤทธิ์ ผลสาเร็จจากการดาเนินงานของวิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับระดับคุณภาพในการ
ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ได้ ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)- (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)- (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)- (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)- (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)- (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)- (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)- (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)- (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)- (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)- (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)- (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)- (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)- (๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑)- (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)- (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)

๒.ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
๓.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

๔.ระดับคุณภาพในการวัดละประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
๕.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

ผลการประเมิน
5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

5

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ระดับคุณภาพในการวัดละประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
1. ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหา การเลือก ประธาน
กรรมการและกรรมการ การประชุมวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการวิทยาลัย
พ.ศ. 2553
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงาน/กิจกรรม แผนการ
จัดการเรียนรู้
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. การชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ
ความพยายาม
1. การจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
2. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยฯในการทางานร่วมกับวิทยาลัยฯ
3. การวิจัยคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านวิชาการ
1.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึก ษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
1.2 ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการ
เรี ย นรู้ แหล่ งเรี ย นรู้ ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับ ปรุงและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษาของ
วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
1.3 รับทราบ และให้ข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ด้านงบประมาณ
2.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3. ด้านการบริหารงานบุคลากร
3.1 ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการครูและบุลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. ด้านการบริหารทั่วไป
4.1 รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กิ จ การของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตาม
ประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้คานึงถึงหลักการบริหารสถานศึกษาแบบการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการ
นาสู่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้มีการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมี
ส่ว นร่ ว มของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ดังนี้

1. มีการกระจายอานาจการบริหาร โดยมีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2. มีการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายทิศทางการวางแผนการ
จัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่าย โดยศึกษาศักยภาพของสถานศึกษา
และข้อมูลสถานศึกษาเพื่อมากาหนดเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. มีการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ใช้ห ลักการบริ หารแบบการมีส่ ว นร่วม ทั้งการประชุมกลุ่มใหญ่ และประชุมกลุ่ มย่อยอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีการพัฒ นาสถานศึกษาทั้งด้านการพัฒนาผู้ เรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
รวมทั้งชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นาไปสู่องค์กรแห่งการจัดการ
เรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ P D C A
ผลสัมฤทธิ์ จากการที่สถานศึกษาดาเนินงานตามความตระหนัก ความพยายาม มีระดับในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคฝ่าย ในการพัฒนา
สถานศึกษา พบว่า วิทยาลัยฯ มีคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตาม
ประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม มี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา /วิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการแผนงาน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการหาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ จากการที่วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามความตระหนัก ความพยายาม มีระดับในการ
จัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคฝ่าย ในการพัฒนา
สถานศึกษา พบว่า วิทยาลัยฯ มีคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลั ยมีองค์

ประกอบของเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ คิดค่าคะแนนได้ 4 จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3. การชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ
5. กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร โครงการประชุมผู้ปกครอง
ความพยายาม
1. การจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
4. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
5. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
6. หนังสือเชิญประชุม
7. รายงานการประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษา
8. รายงานการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมีองค์ประกอบของเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 คิดค่าคะแนนได้ 4 ข้อ จึงทาให้
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการดาเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิ บั ติ แ ละความส าเร็ จ จากการปฏิ บั ติ ตามข้ อ ก าหนด โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่องโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
เป็นประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่องโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
เป็นประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 5 ผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้ความสาคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ลดน้อยลง เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามโครงสร้ างของ
หลักสูตร โดยผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ในการจั ดกิจ กรรมต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การบริหารความเสี่ ยง ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การแต่งตั้งครูเวรหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ช่วงชั่งโมงว่าง)
2. การประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา

3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญเพื่อทาพิธีเข้าประจากองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2557
4. การแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
5. การส่งเสริมวัฒนธรรม วันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2557
6. โครงการเลือกตั้งนายก อ.ว.ท. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2557
9. การจัดตั้งชมรมวิชาชีพ
10. กิจกรรม Home Room
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการแต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้า
ประตู ช่วงเวลา 07.30น.-08.30น. และครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา ช่วงเวลาคาบว่างระหว่างวัน
บริ เวณหน้ าประตู วิทยาลั ย การอาชีพนครปฐม โดยเน้นการมีส่ ว นร่ว มระหว่างครู ผู้ ปกครองและนักเรียน
นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ จากการที่สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม หรือ โครงการ ส่งผลให้คุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงค่าคะแนน เท่ากับ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นรากฐาน และ
เครื่องมือสาคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การที่ประเทศใดจะเจริญรุ่งเรืองและบรรลุ
เป้าหมายได้ ประชาชนของ ประเทศนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาให้ถูก ทิศทางทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม
จริยธรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้โลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืนและการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร เป็นต้น วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จึงให้ ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพ จึงได้แต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้ทาหน้าที่ดูแล นักเรียน นักศึกษา เพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที ซึ่งเป็นผลทาให้มีโอกาสเรียนสาเร็จการศึกษา ตามเวลาที่กาหนด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้ความสาคัญในการดูแล ผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยมี
การวางแผน และจัดทากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นขั้นตอน โดยกิจกรรมที่ดาเนินการ
ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และนาแนวทางมาแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จ ในการเรียนและเข้าสู่ระบบการทางานได้เป็นอย่างดี

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง 5 ประเด็น คิดค่าคะแนน
ได้ 5 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุ ตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และคหกรรม จึง ต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยฯ
ตลอดจนการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยาบริการให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้จัดสรรงบประมาณ ในการใช้ในการบริหารจัดการ
พัฒ นาสภาพแวดล้ อมและการปรั บ ปรุ งภูมิ ทั ศน์ ของวิทยาลั ยฯให้ เ อื้อต่อ การพัฒ นาทักษะของผู้ เรี ยนทุ ก
ระดั บ ชั้ น อีก ทั้งมี การบริ ห ารจั ดการจั ด ห้ อ งเรียน ห้ องปฏิ บัติก าร โรงฝึ กงาน และศู นย์ วิทยาบริก าร ให้
เหมาะสมกับปริมาณของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น และมีการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งาน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยาบริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อนาผลการประเมิน มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักและความพยายามดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จานวนผู้เรียนในหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ (ปวช,) และหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้ นสู ง (ปวส.) วิทยาลั ยการอาชี พ
นครปฐมมีจานวนมากขึ้น โดยวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนจากการบริหารจัดการและ
พัฒนาทาให้ วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 4 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ความตระหนัก
1. วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและครอบคลุมการ
บริหารจัดการและการซ่อมแซม ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ทุกแผนกวิชาและงานตามสายงาน
การบริหารสถานศึกษา โดยทุกโครงการคณะครูแต่ละแผนกวิชาและงานพิจารณาและคานึงถึงประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนและการใช้งานให้มีความเพียงพอต่อจานวนผู้เรียนและมีความทันสมัยต่อการใช้งานและ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
2. วิทยาลัยฯ จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับวัสดุฝึก ร้อยละ ๑๐ ของงบดาเนินการที่ได้รับการจัดสรร
โดยครูผู้สอนต้องเขียนโครงการวัสดุฝึกฝึก (สผ.1) ทุกรายวิชา โดยคานึงถึงความเพียงพอต่อปริมาณผู้เรียนและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามเป้าหมาย
หรือจุดประสงค์ทางการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ความพยายาม
1. ดาเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้คณะ
ครูสามารถใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนได้ทันช่วงเปิดภาคเรียน
2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาต่อไป
3. จัดให้มีการตรวจสอบติดตาม สภาพการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาการทาคาขอครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินการ วิทยาลัยฯ สามารถดาเนินทาการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนและดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งาน คิดค่าการแบบประเมิน Rating Scale 5 ระดับ
พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรสายสนับสนุน
เข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้ โครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มา

ปรับใช้ในสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทัน
เหตุการณ์
ความพยายาม ดาเนินโครงการ เช่น โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยงานประกันคุณภาพฯ, โครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
1. ครูและบุ คลากรของวิทยาลั ยฯ ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม
3. บุคลากรได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก
วิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ประเด็น คิดค่าคะแนนได้ 4 จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบั ติการประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยฯ ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อส าหรับการจัดการเรียนการสอน
การบริห ารวิช าการและวิช าชีพ การส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครูและผู้ เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ความพยายาม คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษาได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบประมาณตามแผนงาน
โครงการ กิจ กรรม ประจ าปี 2557 ให้ สอดคล้ องระดับคุณภาพในการบริห ารการเงินและงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนัก ความพยายามดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 3 ประเด็น คิดค่า
คะแนนได้ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีการวางแผนการปฏิบัติงานกาหนดแผนในการระดม
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็นทุนการศึกษา การเชิญวิทยากรเข้ามาอบรมในสถานศึกษาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ทรัพยากรที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่นามาใช้เป็นสื่อการเรียนกาสอน มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ การส่งผู้เรียนออกฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นที่จาเป็นที่ต้องมีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
ความพยายาม วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการระดม
ทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เช่น หน่วยงาน ห้างร้าน และบริษัทต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนินงานของวิทยาลัย ฯ ส่งผลให้วิทยาลัย ฯ มีระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ ทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๔ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์

เกณฑ์การตัดสิน
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ(๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) -(๔)
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)
ดีมาก ปฏิบัติ(๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) -(๔)
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑)-(๒)

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
5 (ดีมาก)
ทั้ง 5 ข้อ
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

๔. ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้
๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
ดีมาก ปฏิบัติ(๑)-(๕)
-ดี ปฏิบัติ (๑) -(๔)
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)-(๓)
-ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑)-(๒)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)

เกณฑ์การตัดสิน
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ๑ ข้อ

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
5 (ดีมาก)
ทั้ง 5 ข้อ
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ

3 (พอใช้)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓

4.42

ดี

สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
มีส่วนรวมกับชุมชน ท้องถิ่น องค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการประกันภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในเรื่องของผลของการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ อีกทั้งมีการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาล มีหน้าที่ในการให้
ความรู้และรั บบริการซ่อมบ ารุงเครื่ องมือ เครื่องจักร/ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เช่น เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในครัวเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงของประเทศ
ต่อไป นอกจากนี้ได้นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงงานด้าน
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง ดังต่อไปนี้
๑. โครงการที่นามาดาเนินการควรได้มาจากการสารวจความต้องการของชุมชนเป็นหลักและมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ก่อนที่จะจัดทาโครงการและดาเนินการตามความ
ต้องการนั้น จะต้องดาเนินการตามระบบ P D C A จึงจะทาให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริงและเน้นการสารวจความต้องการของชุมชนและสังคม

๓. เน้นกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ โดยความร่ ว มมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรชุมชน ท้องถิ่นและ อบต. ให้ เป็นระบบเครือข่าย
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุน จัดให้คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุก
สาขาวิชา/สาขางาน ให้การบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนและสังคม จัดกิจกรรม/
โครงการทางวิชากรและวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนและสังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ความพยายาม งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจความต้องการของชุมชนและร่วมกั นจัดกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่นโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและจังหวัด พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จานวนของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพ ประชาชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/โครงการ เข้าร่วม กิจกรรม/
โครงการจานวนทั้งสิน 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

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

สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ดีมาก
ทั้ง 5 ข้อ
5
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ/โครงงานทุกสาขาวิชา สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ จัดเวทีนาเสนอโครงร่างการจัดทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
นาเสนอผลงานขอรั บการสนั บ สนุ น งบประมาณ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานสิ่ งประดิษฐ์ จัดให้ มี
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทุกระดับ มีการส่ งเสริม สนับสนุนให้ครูเป็นที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน สถานศึกษาจัด
ให้มีการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ทางเว็บไซด์ มีการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับสถานศึกษา อศจ. ระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ดาเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
ทุกสาขาวิชา โดยกาหนดให้นักเรียนจัดทาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ตามเกณฑ์คือ ระดับปวช.
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อ 1 ผลงาน และระดับปวส. ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน จัดให้มีการนาผลงานเผยแพร่สู่
ชุมชนทุกผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯได้ปฏิบัติตามข้อประเด็นพิจารณาทั้ง 5 ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจั ดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู จึงจัดโครงการสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย
2. จัดทาคู่มือการเขียนรายงานการวิจัย
3. สนับสนุนในการนาเสนอ เผยแพร่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณชน

4. ส่งเสริมให้ครูมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 1 คน 1 ผลงาน ต่อ 1 ภาคเรียน
5. จัดตั้งทีมเพื่อช่วยเหลือ ดูแล ตรวจทานผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของครู
6. จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย
2. วิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม กาหนดให้ครูจัดทาผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 1 คน 1 ผลงาน ต่อ 1 ภาคเรียน
ด้านการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดให้มีการนาผลงานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯได้ปฏิบัติตามข้อประเด็นพิจารณา 3 ข้อ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู พอใช้

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู

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

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น
ครบ
ทั้ง 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
3 ข้อ
4

ผลการ
ประเมิน
5 (ดีมาก)

3 (พอใช้)
ดี

สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ถึง
พร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มีพระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม โดยมี
นักเรียน นักศึกษา ในรูปแบบการบริหารงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัย
การอาชีพนครปฐม โดยที่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะมีส่วนร่วมในการกาหนด
แผนและดาเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบชมรมวิชาชีพ ในสาขางานที่เรียน อาทิ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรม
วิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ และชมรมอิสระ ได้แก่ ชมรมลูกเสือ
วิสามัญ โดยทุก ๆ ชมรมจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย
วิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม ซึ่งจะดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้ถึงพร้อมในด้านการปลู ก
จิตสานึก การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความพยายาม นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และครู บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะมีการประชุม ปรึกษาหารือ

วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรม กาหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึ กษา และมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ออกคาสั่ง มอบหมายหน้าที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้
1. โครงการส่งเสริมจิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมหน้า เสาธง)
2. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิ ทยาลัยการอาชีพ
นครปฐม
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (วันไหว้ครู)
5. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
6. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา
7. โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
ผลสัมฤทธิ์ โครงการในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2557 มีการดาเนินงานตามวงจร P D C A ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง มีการประเมิน ความพึง พอใจ ของผู้ ที่เ กี่ยวข้ องที่มี ต่อการบริห ารจัด การสถานศึ กษาในการปลู กฝั ง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้สร้างความตระหนัก โดยกาหนดแผนและจัดกิ จกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัด
กิจกรรมหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี คณะ
ครู บุ คลากรทางการศึกษา ร่ ว มกับ ฝ่ า ยพัฒ นากิจ การนักเรี ยน นักศึ กษา ร่ว มกัน ดาเนิน การจั ดกิจ กรรม
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้ถึงพร้อมในด้านการปลูกจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความพยายาม ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกัน
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้ถึงพร้อมในด้านการปลูกจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติจากวัสดุเหลือใช้
2. การศึกษาดูงานด้านอาคารและสถานที่และภูมิทัศน์
3. โครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าอาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม
4. โครงการศึกษาดูงานซ่อมบารุงงานเชื่อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้านศาสนา (บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด และวัดเนรัญชราราม)
5. โครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดทาบัญชี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้าน
ศาสนา (บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด และวัดเนรัญชราราม)
6. โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ริมเขื่อนแก่งกระจาน (โรงไฟฟ้าแก่งกระจาน)
7. โครงการศึกษาดูงานซ่อมบารุง งานเชื่อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้านศาสนา (เขื่อน
ศรีนครินทร์ และวัดท่าล้อ)
8. โครงการศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้านศาสนา
(เขื่อนศรีนครินทร์ และวัดท่าล้อ)
ผลสัมฤทธิ์ โครงการในด้านการปลูกจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา 2557
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านการปลูก
จิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา 2557 ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้กาหนดแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ถึง
พร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมีนักเรียน นักศึกษาดาเนินการ จัดกิจกรรม
ในรูปแบบการบริหารงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
โดยที่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนและดาเนินการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบชมรมวิชาชีพ ในสาขางานที่เรียน อาทิ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ และชมรมอิสระ ได้แก่ ชมรมลูกเสือวิสามัญ โดย
ทุกๆ ชมรมจะอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม ซึ่ง จะดาเนิน การจัดกิจ กรรม เพื่อพัฒ นาให้ผู้ เรียนให้ถึงพร้อมในด้านการส่ งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

ความพยายาม นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจะมีการประชุม ปรึ กษาหารือ วาง
แผนการดาเนินการจัดกิจกรรม และมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ออก
คาสั่ง มอบหมายหน้าที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ตามโครงการในด้านการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ โดยจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้
1. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
2. โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลง
3. โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากล
4. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
5. โครงการประกวดแข่งขันดนตรีไทย
ผลสัมฤทธิ์ โครงการในด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ประจาปี การศึกษา 2557 มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ ประจาปีการศึกษา 2557 ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริม โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
1. มีแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินผล
ตามสภาพจริงทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตสานึกเรื่องเศษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเกณฑ์ ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. ระดับคุณภาพในส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
๔. ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
5 (ดีมาก)
ทั้ง 5 ข้อ
ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ
ทั้ง 5 ข้อ

5 (ดีมาก)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ

4 (ดี)

5.50

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑ ระดั บ คุ ณ ภาพในปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จุดที่ต้องพัฒนา
ไม่มี

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสถานศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดทารายงานประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนัก ความพยายามดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภายภายในของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีนโยบาย ที่ให้จัดกิจกรรมนาไปสู่มาตรฐานโครงการที่
ดาเนินการเพื่องาน/คุณภาพ สนับสนุนให้มีการจัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ สนับสนุนการเก็บ
หลักฐานและรายงานผลการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สนับสนุนการนาผลการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในประจาปีมาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริการ และปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ P D C A

ความพยายาม มีการจัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ จัดประชุมและชี้แจงคณะครูและ
บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ เรื่องการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างสม่าเสมอ มีการเก็บหลักฐานและรายงานผลการ
ตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีการนาผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจาปีมาใช้
พัฒนาปรับปรุงการบริการ และปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ได้ระดับคะแนนดีมาก จานวน 21 ตัว
บ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 และ 1.8
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2 ,2.3 ,2.4 และ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 และ 3.9
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑. ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน

๒. ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕5

เกณฑ์การตัดสิน
-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการติดตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดี
มาก
-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้ไม่มี
ตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
-ดี ๒๔-๒๙ ตัวบ่งชี้
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๑๒ ตัว
บ่งชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5

ดีมาก

3

พอใช้

4

ดี

สรุปจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ี่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 และ 1.8
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2 ,2.3 ,2.4 และ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 และ 3.9
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ี่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
ไม่มี
๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ี่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
ไม่มี

4.2 แนวทางการพัฒนาสาถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในอนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา
3) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและนาไปปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
4) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559
5) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานโรงฝึกงาน
6) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์
8) โครงการซ่อมและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง
9) โครงการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์(ครู,บุคลากร,นักเรียน)
10) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
11) โครงการเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1) โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน (ด้านความปลอดภัย,ทะเลาะวิวาท, สิ่งเสพติดสังคม,
การพนันและมั่วสุม
2) โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3) โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย
4) โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
5) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
6) โครงการประกวดร้องเพลง
7) โครงการประกวดโฟล์คซอง
8) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
9) โครงการประกวดแดนเซอร์
10) โครงการพัฒนาจิต(เข้าวัดฟังธรรม)
11) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น

12) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
13) โครงการทัศนศึกษาดูงาน
14) โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
15) โครงการรณรงค์การทิ้งขยะ
16) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
17) โครงการวันสุนทรภู่(ส่งเสริมทักษะภาษาไทย)
18) โครงการ English Camp
19) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
20) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
21) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่(SME)
2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1) โครงการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
2) โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร
3) โครงการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
5) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1) โครงการอาชีวบริการ / Fix it center
2) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ)

4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1) โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศเข้ามาเป็นวิทยากร/ผู้สอน / สอนภาษาจีน
2) โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
3) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
4) โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2) โครงการจัดส่งครูให้ฝึกงานในสถานประกอบการ
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ผู้เรียน
2) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนหรือ
สถานศึกษาหรือผู้บริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
4) โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
5) โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ AEC
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณและครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.3.2 การสนับสนุนด้านเอกสารและวิทยากรในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด
4.3.3 คู่มือและเอกสารประกอบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
4.3.4 การสนับสนุนด้านเอกสารและวิทยากรในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะและบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงานต้นสังกัด
4.3.5 การสนับสนุนด้านวิทยากรที่มีความรู้และความชานาญเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรและแนว
ทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จากหน่วยงานต้นสังกัด
4.3.6 การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด

แบบสรุ ปผลรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
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ดีมาก
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๒.๒

บช ๑.๗

เกณฑ์ การตัดสิน

ดีมาก

บช
๒.๑

บช ๑.๖

ค่ าคะแนน
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เกณฑ์ การตัดสิน
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หมายเหตุ 1. เกณฑ์การตัดสิ นที่คิดเป็ นค่าร้อยละ คือ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๑.๖ (ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ยกเว้นการประเมิน) ๑.๗, ๑.๘,๘.๖,๘.๘ และ ๘.๙
2. เกณฑ์การตัดสิ นที่คิดเป็ นการปฏิบตั ิ ๑ - ๕ คือ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๒,๑.๙,๒.๑-๒.๕,๓.๑-๓.๑๒,๔.๑,๕.๑,๕.๒,๖.๑-๖.๔,๗.๑,๘.๑-๘๑๐
3. ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๒ ให้ระบุจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลคะแนนในระดับ ๕ คะแนน (ดีมาก) ของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๗.๑

