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ส่วนท่ี 1 บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำรำงผลสัมฤทธ์ิกำรจดักำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  
ประเด็นกำรประเมิน ขอ้กำรประเมิน 

 

ค่ำ
น ้ำหนกั 

คะแนน
ท่ีได ้

รวม คะแนน
เตม็ 

ร้อยละ 

มำตรฐำนท่ี 1       
1.ดำ้นควำมรู้ 1.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวชิำชีพ 20 5 100 

112 97.39 1.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำ้น
อำชีวศึกษำ(V-NET) 

3 4 12 

2.ดำ้นทกัษะและกำรประยกุตใ์ช้ 2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือกำร
ประกอบอำชีพอิสระ 

3 5 15 
23 92.00 

2.2 ผลกำรแข่งขนัทกัษะวชิำชีพ 2 4 8 
3.ดำ้นคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.1 กำรดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
 

2 4 8 

93 97.89 
3.2 ผูเ้รียนท่ีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 3 5 10 
3.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 15 5 75 

มาตรฐานท่ี 2       

1.ดำ้นหลกัสูตรอำชีวศึกษำ 1.1 กำรพฒันำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะอยำ่งเป็นระบบ 2 5 10 

25 100 
1.2 กำรพฒันำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รำยวชิำ หรือปรับปรุงรำยวชิำเดิม หรือก ำหนดรำยวชิำ
เพิ่มเติม 

3 5 15 

2.ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ 

2.1 คุณภำพของแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติั 2 5 10 

83 97.64 

2.2 กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติัท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส ำคญัและน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

3 5 15 

2.3 กำรจดักำรเรียนกำรสอน 5 5 25 
2.4 กำรบริหำรจดักำรชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 กำรพฒันำตนเองและพฒันำวชิำชีพ 2 4 8 
2.6 กำรเขำ้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำร
จดักำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

3.ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 3.1 กำรบริหำรจดักำรระบบขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 

5 5 25 

65 100 

3.2 อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติักำร โรงฝึกงำน 
หรืองำนฟำร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยบ์ริกำร 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใชง้ำนดำ้น
สำรสนเทศในสถำนศึกษำ 

2 5 10 

4.ดำ้นกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบติั 4.1 กำรัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวภิำคี 6 5 30 30 100 

มาตรฐานท่ี 3       

1. ดำ้นควำมร่วมมือในกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

1.1กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
45 100 1.2กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน 2 5 10 

1.3กำรบริหำรชุมชนและจิตอำสำ 2 5 10 
2.ดำ้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งำนสร้ำงสรรค ์หรืองำนวิจยั 

2.1ผลงำนของผูเ้รียนดำ้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งำน
สร้ำงสรรค ์หรืองำนวจิยั 

3 4 12 
12 100 

เฉล่ียร้อยละ  96.10 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ ร้อยละ 96.10 อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดบัคุณภำพ 
 1.1.1 ขอ้กำรประเมินอยูใ่นระดบัคุณภำพ “ยอดเยีย่ม”  จ ำนวน 20 ขอ้ 
 1.1.2 ขอ้กำรประเมินอยูใ่นระดบัคุณภำพ “ดีเลิศ”   จ ำนวน   4 ขอ้ 
 1.1.3 ขอ้กำรประเมินอยูใ่นระดบัคุณภำพ “ดี”   จ ำนวน   0 ขอ้ 
 1.1.4 ขอ้กำรประเมินอยูใ่นระดบัคุณภำพ “ปำนกลำง”  จ ำนวน   0 ขอ้ 
 1.1.5 ขอ้กำรประเมินอยูใ่นระดบัคุณภำพ “ก ำลงัพฒันำ”  จ ำนวน   0 ขอ้ 
1.2 จุดเด่น 

1. วทิยำลยัฯมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและสำมำรถผลิตผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเป็นท่ียอมรับของสังคมจึงไดรั้บกำร 
    สนบัสนุนจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดักำร 
    เรียนกำรสอนใหมี้คุณภำพ 
2. วทิยำลยัฯมีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นระบบมีควำมชดัเจน อีกทั้งยงัใหก้ำรส่งเสริม สนบัสนุน ก ำกบั ดูแล 
    ใหค้รูจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำ  อยำ่งต่อเน่ืองและ 
    เตม็ศกัยภำพ สำมำรถสร้ำงผลงำน โครงงำน นวตักรรมหรืองำนวจิยั ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ในสถำบนั  
    ชุมชน และเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัในระดบัจงัหวดั ภำค รวมทั้ง ส่งเสริมกำรจดักิจกรรมเสริมสร้ำง 
    หลกัสูตรท่ีครอบคลุมทกัษะชีวติ ทกัษะวิชำชีพ และปลูกฝัง   คุณธรรม จริยธรรม 

 3. วทิยำลยัฯ มีระบบกำรดูแลนกัศึกษำจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำเป็นรำยบุคคล ท่ีติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ  
                 สนบัสนุนกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมช้ีแนะแนวทำงในกำรแกปั้ญหำทั้งดำ้นกำรเรียนและปัญหำ 
                 ส่วนตวั และมีระบบกำรติดตำมนกัศึกษำหลงัส ำเร็จหลำยช่องทำง 

4. วทิยำลยัฯ ส่งเสริมสนบัสนุนใหก้บัผูเ้รียนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพระหวำ่งเรียน 
5. วทิยำลยัฯ มีควำมพร้อมดำ้นงบประมำณท่ีใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสอนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกำร 
     สร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอน ส่งผลใหร้ะดบัคุณภำพชีวิตของอำจำรยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีสูงข้ึนและสำมำรถ 
     พฒันำผูเ้รียนไดต้ำมศกัยภำพ  

 6. วทิยำลยัฯ มีนโยบำยท่ีชดัเจนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ  
7. วทิยำลยัฯมีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำท่ีมีช่ือเสียงในกำรสนบัสนุนกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนั และใหค้วำม 
    ช่วยเหลือในกำรบริกำรจดักำรทุกภำคส่วน ส่งผลใหส้ถำบนัมีควำมคล่องตวัดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกร 
8. วทิยำลยัฯมีเครือข่ำยทำงธุรกิจระดบัโลกท่ีเป็นแหล่งกำรเรียนรู้และจดักำรเรียนกำรสอนร่วมกนัรวมทั้ง 
มีผูเ้ชียวชำญท่ีมำกดว้ยควำมรู้และประสบกำรณ์ ใหก้ำรสนบัสนุนผูเ้รียนมีประสบกำรณ์ตรง และ      
ประสบกำรณ์ในทำงออ้มท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน   

             9. วทิยำลยัฯมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและสำมำรถผลิตผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม 
                  จึงไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นวสัดุ อุปกรณ์ และเงินทุนจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบ  
                   กำร หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหมี้คุณภำพ 
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10. วทิยำลยัฯมีระบบกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบผูส้อนดำ้นวชิำกำรท่ีเป็นกระบวนกำร 
              11. วทิยำลยัฯใหก้ำรส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้บ้ริหำร ผูส้อน และเจำ้หนำ้ท่ี เขำ้รับกำรศึกษำ หรือ อบรม 

      เพื่อพฒันำตนเองในกำรสอนหรือกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำย 
              12. วทิยำลยัฯมีแผนพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำท่ีมีควำมยดืหยุน่ท่ีใชบ้ริหำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำม 
                   นโยบำยจำกท่ีตน้สังกดัและหน่วยงำนเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้กำรมีส่วน 
                   ร่วมของทุกคนในสถำบนั และใชร้ะบบกำรบริหำรแบบ PDCA   
1.3 จุดทีค่วรพฒันา  

1. วทิยำลยัฯ ควรเพิ่มควรกิจกรรมเก่ียวกบักำรดูแลผูเ้รียนใหส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
2. วทิยำลยัฯ ควรสร้ำงแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสร้ำงผลงำนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งำนสร้ำงสรรค ์หรือ 
    งำนวจิยั  
3. วทิยำลยัฯ ควรสร้ำงแรงจูงใจใหมี้กำรประกวดแข่งขนัทกัษะวชิำชีพในระดบันำนำชำติใหเ้พิ่มข้ึน 

              4. วทิยำลยัฯ ควรมีกำรเสริมควำมรู้พื้นฐำนและดำ้นภำษำใหก้บัผูเ้รียนเพิ่มมำกข้ึนเพื่อใหผ้ลกำรทดสอบ 
                   ทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำ้นอำชีวศึกษำ (V-NET)อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
 5.  วทิยำลยัฯ ควรสร้ำงแรงจูงใจใหค้รูผูส้อนน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรพฒันำตนเองและกำรพฒันำวชิำชีพ 
                   มำสร้ำงผลงำน และน ำผลงำนท่ีไดจ้ำกกำรพฒันำตนเองและวชิำชีพ เผยแพร่ต่อชุมชน หรือเขำ้ร่วม 
                   ประกวดแข่งขนัในระดบันำนำชำติใหม้ำกข้ึน 

6. วทิยำลยัฯควรสร้ำงแรงจูงใจใหมี้กำรประกวดแข่งขนัทกัษะวชิำชีพในระดบันำนำชำติ 
1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาสถานศึกษา  

1. เพื่อใหส้ถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงของผูเ้รียนควรพฒันำศูนยบ์่มเพำะผูป้ระกอบกำร 
    ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้กบัผูท่ี้สนใจ 
2. เพื่อใหผ้ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำ้นอำชีวศึกษำ (V-NET) อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

                  ควรเพิ่มกิจกรรมผูเ้รียนมีควำมรู้ในวชิำพื้นฐำนและภำษำใหม้ำกข้ึน  
 3. เพื่อใหผู้ส้อนไดพ้ฒันำศกัยภำพในกำรสร้ำงผลงำนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์หรืองำนวจิยั ควรจดัใหมี้ 
     กำรมอบรำงวลัใหก้บัผูส้อนท่ีมีผลงำนระดบัชำติและนำนำชำติ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลงำนระดบันำนำชำติควรส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้ร้ำงผลงำนท่ีเป็นนวตักรรม  
                  ส่ิงประดิษฐ ์หรืองำนวจิยั 
2.การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
 1. สถำบนัมีผูบ้ริหำรระดบัสูงช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัเป็นท่ียอมรับของสังคมระดบัชำติและระดบันำนำชำติ 
 2. สถำบนัมีเครือข่ำยทำงธุรกิจเครือข่ำยทำงธุรกิจท่ีเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ และเป็นท่ีรองรับผูส้ ำเร็จ         
                  กำรศึกษำ 

3. สถำบนัมีระบบกำรดูแลผูเ้รียนแบบ ลูก-ศิษย ์ใหค้วำมส ำคญักบัผูป้กครองเหมือนคนในครอบครัว 
4. สถำบนัใหค้วำมส ำคญักบัชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร โดยเชิญเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร 
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   จดักำรศึกษำ  และมีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร 
   อยำ่งต่อเน่ือง 
5. สถำบนัมีกำรประชำสัมพนัธ์หลกัสูตรและขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผำ่น สถำนีวทิย ุCPU.FM.103.75 MHz  
    Website : WWW.viriyalai.ac.th Facebook : วริิยำลยันครสรรค ์หนงัสือพิมพส์วรรคนิ์วส์ หนงัสือพิมพ์ 
    ทอ้งถ่ิน และ ป้ำยประชำสัมพนัธ์วทิยำลยั 

3.กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีบรรลุเป้ำประสงคข์องหน่วยงำนตน้สังกดั 
 1. กำรจดักำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวภิำคี ทุกสำขำวชิำในระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง 
 2. กำรจดัตั้งศูนยบ์่มเพำะผูป้ระกอบกำร มีผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดบัคุณภำพดี  
          3. กำรจดัตั้งศูนยคุ์ณธรรมสถำนศึกษำ ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนของจงัหวดัน ำไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน  
                  ระดบัภำค 
 4. กำรจดัตั้งส ำนกังำนองคก์ำรนกัวชิำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีผลกำรประเมิน 
                  ระดบัเหรียญเงิน 
4.การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี (Best Practice) ได้แก่ โครงการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

 กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพเป็นกระบวนกำรหน่ึงของกำรเรียนรู้  โดยกำรฝึกทักษะ
กระบวนกำรคิด และกำรประยุกต์ควำมรู้  กำร แก้ปัญหำเป็น อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเสริมทกัษะ ประสบกำรณ์  
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำนจริงเพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของตลำดแรงงำน ทั้งในสถำนประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระ กำรฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวิชำชีพท ำ
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เทคนิคขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  ทั้งยงัเป็นกำรฝึก
กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นและที่ส ำคญั  ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเจตคติที่ดีในกำรประกอบอำชีพใน
สำขำวิชำนั้น ๆ 
 กำรฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวิชำชีพจึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญัของกำรอำชีวศึกษำในกำรผลิตแรงงำนเขำ้สู่
อำชีพอย่ำงมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต หรือบริกำร  ตำมมำตรำ 6 ในพระรำชบัญญัติกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ.2551กล่ำววำ่ “กำรจดักำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพตอ้งเน้นกำรจัดกำรศึกษำในดำ้น
วิชำชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำชำติ เพื่อผลิตและพฒันำ
ก ำลงัคนในดำ้นวชิำชีพระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค  และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกำรยกระดบักำรศึกษำวชิำชีพ
ให้สูงข้ึน  เพื่อให้สอดคล้องกบัควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ทำงทฤษฏีอนัเป็นสำกลและภูมิ
ปัญญำมำพฒันำผูรั้บกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสำมำรถน ำไปประกอบ
อำชีพ ในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได ้
 4.2 วตัถุประสงค ์
   4.2.1  เพื่อใหน้กัศึกษำไดมี้โอกำสน ำควำมรู้ หลกักำรทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรู้ตำมหลกัสูตร 

http://www.viriyalai.ac.th/
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                                      ไปประยกุตใ์ชใ้น สถำนกำรณ์ท่ีเป็นจริง 
                4.2.2  เพื่อใหน้กัศึกษำไดรั้บควำมรู้ และประสบกำรณ์ในสำขำวชิำชีพเพิ่มเติมก่อนท่ีจะส ำเร็จ 
                                  กำรศึกษำออกไปประกอบอำชีพ 
  4.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษำไดป้ฏิบติังำนภำยใตก้ำรแนะน ำช่วยเหลือของ หวัหนำ้หน่วยงำน บุคลำกร 
            ของหน่วยงำน 

  4.2.4  เพื่อใหน้กัศึกษำไดเ้กิดทกัษะในกำรปฏิบติังำนและเกิดทศันคติท่ีดีต่อวิชำชีพ 
  4.2.5  เพื่อสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งสถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำร  และหน่วยงำนรัฐ      
            ในกำรพฒันำบุคลกรท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 
 4.4 วธีิกำรด ำเนินงำน 

       4.4.1  จดัท ำโครงกำรเสนอคณะกรรมกำรบริหำรวทิยำลยัฯ 
4.4.2  จดัท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
4.4.3  จดัผูเ้รียนแยกตำมกลุ่ม  เสนอคณะกรรมกำรบริหำรวทิยำลยัฯ เพื่อพิจำรณำ 
           ควำมเหมำะสม 
4.4.4  วทิยำลยัฯติดต่อหน่วยงำน 
4.4.5  ผูเ้รียนติดต่อหน่วยงำน 

           4.4.6  อบรมและทดสอบควำมรู้ก่อนออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
  1)   ทกัษะกำรใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

2)   ทกัษะกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำน 
3)   ควำมรู้เก่ียวกบังำนสำรบรรณ 

  4.)  ควำมรู้เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลิกภำพในกำรน ำไปใช ้อยูร่่วมกบัสังคม 
4.4.7 เสนอรำยช่ือผูเ้รียนและสถำนท่ีฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพต่อคณะกรรมกำรบริหำรวทิยำลยัฯ               
           พิจำรณำ 
4.4.8 ปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
4.4.9  ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 

              4.4.10  จดัท ำค ำสั่งอำจำรยนิ์เทศ  
              4.4.11  ประชุมอำจำรยก่์อนออกนิเทศ 
  4.4.12 นิเทศผูเ้รียน ณ สถำนท่ีฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
              4.4.13  ผูเ้รียนส่งคู่มือฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ, แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำน, แบบประเมินผล 
                        ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชนท่ีมีต่อคุณภำพของผูเ้รียนทั้ง 3  
                        ดำ้น 
            4.4.14 สรุปผลคะแนนคู่มือฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวิชำชีพ, แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำน,  
                                 แบบประเมินผลควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชนท่ีมีต่อคุณภำพ 
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                       ของผูเ้รียนทั้ง 3 ดำ้น 
               4.4.15  ฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพซ่อมเสริม 

4.4.16  จดักิจกรรมสัมมนำกลุ่มยอ่ย 
4.4.17  เสนอรำยช่ือหน่วยงำนท่ีเขำ้ร่วมกำรสัมมนำหลงัฝึกประสบกำรณ์อำชีพต่อคณะ 
               กรรมกำรบริหำร 
4.4.18  พิมพจ์ดหมำยเชิญหน่วยงำนท่ีเขำ้ร่วมกำรสัมมนำหลงัฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
4.4.19  จดัสัมมนำหลงัฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพโดยเชิญสถำนประกอบกำรและหน่วยงำน 
            ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมกำรสัมมนำ 
4.4.20  จดัท ำ KM โครงกำรฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพเพื่อวเิครำะห์ปัญหำและสำเหตุของ 

                          ฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
4.4.21  สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
4.4.22  น ำผลท่ีไดไ้ปพฒันำในกำรจดัคร้ังต่อไป 

 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
  ฝ่ำยวิชำกำรไดจ้ดัให้ผูเ้รียนระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นปีท่ี 3 ( ปวช. 3) และผูเ้รียน

ระดับชั้นประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงปีท่ี 2 (ปวส. 2) ออกฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวนัท่ี  9  
กนัยำยน  2562  ถึงวนัท่ี  8  พฤศจิกำยน 2562 โดยมีผูเ้รียนระดบั ปวช.3 ออกฝึกฯจ ำนวน 75 คน และผูเ้รียน
ระดับชั้น ปวส.2 ออกฝึกฯจ ำนวน 76 คน มีหน่วยงำนสถำนประกอบกำรท่ีผูเ้รียนเขำ้ฝึกประสบกำรณ์ทกัษะ
วิชำชีพมีจ ำนวนรวม 71 หน่วยงำน มีผลกำรประเมินควำมค่ำเฉล่ีย 4.38 ระดบัคุณภำพมำกท่ีสุด และเพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมใหก้บันกัศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพฝ่ำยวชิำกำรไดจ้ดักิจกรรมดงัน้ี 

1. วนัท่ี 31  พฤษภำคม  2562 ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ   
2. วนัท่ี 20  กรกฎำคม   2562 จดัประชุมนกัศึกษำหำสถำนท่ีฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ    
3. เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2562 จดัใหมี้กำรฝึกซอ้มทกัษะกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำน  งำนสำรบรรณ

โดยใหอ้ำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบในกำรฝึกซอ้มใหค้วำมรู้กบันกัศึกษำและจดัอบรมมำรยำทใหน้กัศึกษำก่อนออกฝึก
ประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพปีกำรศึกษำ  2562  

4. ทดสอบทกัษะพื้นฐำนกำรปฏิบติัโดยกำรประเมินโดยอำจำรยผ์ูส้อน 
5. ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำท่ีมีสิทธิออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
6. ประสำนกบัหน่วยงำนท่ีผูเ้รียนจะออกฝึกประสบกำรณ์อำชีพเพื่อขออนุมติักำรฝึกทกัษะวชิำชีพ 
6. วนัท่ี 25 สิงหำคม  2562 จดัปฐมนิเทศนกัศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ  
7. วนัท่ี  9  กนัยำยน  ถึงวนัท่ี  8  พฤศจิกำยน 2562 ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ออกฝึก

ประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพ 
8.วนัท่ี 20 มกรำคม 2563 จดัสัมมนำหลงัฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพของผูเ้รียน 
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9. ว ันท่ี  25 กุมภำพันธ์ 2562 สรุปและรำยงำนผลโครงกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพต่อ
คณะกรรมกำรวทิยำลยัฯ และผูบ้ริหำรระดบัสูง น้ี 
ตารางที ่1 ผลการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพของนักศึกษาจากหน่วยงาน ประกอบดว้ย 

ข้อที่ 1.ด้านเจตคต ิ ค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 

1 ละเวน้ส่ิงเสพติดและอบำยมุข 4.93 ดีมำก 

2 ใหค้วำมร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน 4.79 ดีมำก 

3 แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและถูกระเบียบ 4.75 ดีมำก 

4 มีควำมซ่ือสัตย ์ ประหยดัและอดออม 4.72 ดีมำก 

5 มีควำมขยนัและอดทน 4.66 ดีมำก 

6 มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำน 4.57 ดีมำก 
7 มีควำมรับผดิชอบและตรงต่อเวลำ 4.51 ดีมำก 
8 มีควำมสนใจใฝ่เรียนรู้และมีควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ 4.46 ดี 

ค่าเฉลีย่ 4.67 ดีมาก 
ข้อที่ 2.ด้านความรู้ ค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1 สำมำรถเรียนรู้งำนและเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ 4.59 ดีมำก 
2 ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งเหมำะสม 4.59 ดีมำก 
3 สำมำรถใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และบ ำรุงรักษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 4.58 ดีมำก 
4 ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำรฝึกงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 4.55 ดีมำก 
5 กำรประยกุตค์วำมรู้ในวชิำชีพมำใชใ้นกำรปฏิบติังำนได ้ 4.52 ดีมำก 
6 มีควำมรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่ำวสำรในปัจจุบนั 4.46 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.55 ดีมาก 
ข้อที่ 3.ด้านทกัษะ ค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1 ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ 4.73 ดีมำก 
2 ท ำงำนเป็นทีมและมีควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน 4.72 ดีมำก 
3 ใชว้สัดุและทรัพยำกรอยำ่งประหยดั 4.66 ดีมำก 
4 ท ำงำนดว้ยควำมละเอียด  รอบคอบ  และมีคุณภำพ  4.56 ดีมำก 
5 มีควำมช ำนำญในกำรปฏิบติังำนตำมอำชีพของตน 4.52 ดีมำก 
6 สำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ได ้ 4.43 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.60 ดีมาก 
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ตารางที ่2 ผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพของนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ 
ข้อที่   1.พฤติกรรมลักษณะนิสัย ค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 

1 กำรมีสัมมำคำรวะ สุภำพอ่อนนอ้มรู้จกักำลเทศะ 4.70 ดีมำก 
2 กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยถูกตอ้งตำมระเบียบ 4.62 ดีมำก 
3 กำรมีมนุษยสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงำน/บุคคลภำยนอก 4.52 ดีมำก 
4 กำรมีไหวพริบปฏิภำณในกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ 4.50 ดีมำก 
5 ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน มีจิตอำสำ  4.50 ดีมำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.57 ดีมาก 
ข้อที ่ 2. การปฏิบัติงาน  ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย  

1 เก็บรักษำสมุดบนัทึกอยูใ่นสภำพดี  สะอำด  เรียบร้อย 4.61  ดีมำก 
2  น ำสมุดบนัทึกใหอ้ำจำรยฝึ์กลงลำยมือช่ือครบทุกรำยกำร 4.59 ดีมำก 
3 น ำสมุดบนัทึกใหอ้ำจำรยนิ์เทศลงลำยมือช่ือครบถว้น 4.55 ดีมำก 
4  จดบนัทึกตวับรรจง  อ่ำนเขำ้ใจง่ำย  4.53 ดีมำก 
5  มีกำรบนัทึกกำรพฒันำตำมท่ีอำจำรยฝึ์ก/อำจำรยนิ์เทศ แนะน ำ 4.52  ดีมำก 
6   บนัทึกเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 4.51 ดีมำก 
7   มีกำรสรุปควำมรู้จำกกำรฝึกอำชีพ 4.48 ดี 
8   บนัทึกเน้ือหำสำระสมบูรณ์ครบทุกรำยกำร 4.47  ดี 
9   มีกำรบนัทึกปัญหำและอุปสรรคกำรท ำงำน 4.45  ดี 
10  มีขอ้เสนอแนะกำรท ำงำนหรือกำรปรับปรุงแกไ้ข 4.42  ดี 

ค่าเฉลีย่รวม  4.51 ดีมาก 
ข้อที ่ 3. การบันทกึการปฏิบัติงาน ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย  

1 ใชแ้ละดูแลรักษำอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ตำมหลกักำรและกระบวนกำร 5.00 ดีมำก 
2 ปฏิบติังำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 4.59 ดีมำก 
3 ปฏิบติังำนถูกตอ้งตำมขั้นตอน 4.55 ดีมำก 
4 ตั้งใจเรียนรู้กำรฝึกอำชีพจำกอำจำรยฝึ์ก 4.54 ดีมำก 
5 แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมงำน 4.52 ดีมำก 
6 ปฏิบติังำนดว้ยควำมละเอียดรอบคอบและค ำนึงถึงควำมปลอดภยั 4.48 ดี 
7 ตรวจสอบผลกำรปฏิบติังำน 4.48 ดี 
8 ปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 4.47 ดี 
9 ใชท้รัพยำกรและวสัดุในกำรปฏิบติังำนอยำ่งประหยดัคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพ 4.46 ดี 
10  จดักำรสถำนท่ีปฏิบติังำนหลงัจำกเสร็จส้ินภำรกิจ 4.46 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.55 ดมีาก 
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ตารางที ่3 ผลความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนทีม่ีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน 

ข้อที ่ 1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย  
1 ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบำยมุขและส่ิงเสพติด 4.81 ดีมำก 
2 ซ่ือสัตย ์สุจริตและรักษำควำมลบัของสถำนประกอบกำร 4.72 ดีมำก 
3 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 4.68 ดีมำก 
4 มีควำมเมตตำกรุณำต่อผูร่้วมงำน 4.67 ดีมำก 
5 แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 4.64 ดีมำก 
6 กิริยำมำรยำทสุภำพอ่อนนอ้ม 4.62 ดีมำก 
7 ใชท้รัพยำกรของหน่วยงำนอยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำ 4.55 ดีมำก 
8 มีควำมขยนัในกำรปฏิบติังำน 4.55 ดีมำก 
9 กำรตรงต่อเวลำในกำรปฏิบติังำน  4.53 ดีมำก 
10 มีควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติังำน 4.52 ดีมำก 

11 มีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม 4.52 ดีมำก 

12 มีวนิยัในกำรปฏิบติังำน 4.51  ดีมำก 
13 กำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิผลดี 4.47  ดี 
14 มีควำมอดทนในกำรปฏิบติังำน 4.42 ดี 
15 อุทิศตนในกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบ  4.37 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.57  ดีมำก 
ข้อที ่ 2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย  

1 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 4.71 ดีมำก 
2 มีควำมรู้ดำ้นวทิยำกำรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 4.60 ดีมำก 
3 มีควำมช ำนำญและทกัษะดำ้นคอมพิวเตอร์ 4.64 ดีมำก 
4 มีทกัษะกำรส่ือสำรดำ้นกำรใชภ้ำษำไทย 4.61 ดีมำก 
5 ควำมตระหนกัในกำรปฏิบติัตนในเร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภยั

ในกำรปฏิบติังำน 
4.58 ดีมำก 

6 มีควำมช ำนำญและทกัษะในกำรปฏิบติังำน 4.55 ดีมำก 
7  มีทกัษะกำรจดักำร 4.52 ดีมำก 
8  มีทกัษะในกำรวำงแผนกำรปฏิบติังำน 4.48 ดี 
9  มีทกัษะกำรคิดวเิครำะห์และกำรแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 4.42 ดี 

10  ควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ 4.11 ดี 
ค่าเฉลีย่รวม 4.52 ดีมาก 
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ข้อที ่ 3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย  
1  ใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติังำน 4.85 ดีมำก 
2  มีกำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบังำนใหม่ๆ และสภำพแวดลอ้มไดดี้ 4.71 ดีมำก 
3  มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะในวชิำชีพหรือสำขำงำน 4.59 ดีมำก 
4 ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอผลงำน 4.55 ดีมำก 
5 มีควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำน 4.52 ดีมำก 
6 พฒันำงำนท่ีรับผดิชอบอยูเ่สมอ 4.45 ดี 
7 มีควำมเป็นผูน้ ำและผูต้ำมท่ีดี 4.45 ดี 
8 สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ 4.42 ดี 
9  มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ 4.41 ดี 

10  กำรตดัสินใจในกำรปฏิบติังำน 4.38 ดี 
ค่าเฉลีย่รวม 4.53 ดีมำก 

 
นกัศึกษำไดรั้บประสบกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรระดบั ปวช. และระดบั ปวส. จ ำนวน 320 ชัว่โมง/ปี มีกำร
น ำควำมรู้และทกัษะวิชำชีพตลอดจนรู้จกักำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ  ำเป็นในกำรปฏิบติังำนวิชำชีพได ้ส่งผลให้ สถำน
ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจต่อนกัศึกษำท่ีออกฝึกประสบกำรณ์ทกัษะวิชำชีพในหน่วยงำน/สถำนประกอบกำร 
อยู่ในระดับ มำก คิดเฉล่ีย 4.38 อยู่ในเกณฑ์ดี  และมีสถำนประกอบกำรท่ีมีส่วนในกำรจดักำรศึกษำร่วมกับ
วทิยำลยัฯ จ ำนวน 71 แห่ง  
 4.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  4.6.1   ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  
  4.6.2  สถำนศึกษำมีสัมพนัธภำพท่ีดีกบัสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนรัฐบำลในกำรพฒันำ 
  4.6.3  สถำนศึกษำมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของบุคคล หน่วยงำน สถำนประกอบกำร 
 


