ก

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ระบุไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สั งกัด หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้ส ถานศึกษาแต่ล ะ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ศึ ก ษ า ที่
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ จั ด ให้ มี ก าร
ประเมิน ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒ นา
สถานศึกษาให้มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
วิทยาลั ย การอาชีพนครนายก จึง ได้ดาเนินการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน พร้อมเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน ๕ ด้าน 25
ข้อการประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และ
แบบบันทึกผล การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้รับคาแนะนาจาก
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษา ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ คณะกรรมการบริห ารสถานศึก ษา และผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งทุก ฝ่า ยใน
สถานศึกษาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ข

คาชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย การอาชีพนครนายก จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้ส ถานศึก ษาแต่ล ะ
แห่ง จัด ให้มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง จัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดาเนินการเพื่อ พัฒ นาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึก ษาและจัด ส่ง รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
รายงานผลการประเมิน ตนเองของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกประกอบด้ว ย ๖ ส่ว น ได้แก่
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ ๕ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
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ภาคผนวก
ก) ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา
พ.ศ. 2561
ข) ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายกเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายกระดับประกาศนียบัตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
๒๕๖๑
ค) คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่ 055/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ง) รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ
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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา คะแนนประเมิน 90 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
"ยอดเยี่ยม"
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา คะแนนประเมิน 90 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
"ยอดเยี่ยม"
3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา คะแนนประเมิน 100 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
4. ดานการมีสวนรวม
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา คะแนนประเมิน 88 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
"ยอดเยี่ยม"
5. ดานปจจัยพื้นฐาน
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา คะแนนประเมิน 92 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
"ยอดเยี่ยม"
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
รอยละ 92.00 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา "ยอดเยี่ยม"
1.1.2 ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 89.85
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 93.69
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ 96.25
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 93.26 ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
1.2 จุดเดน
1.2.1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ไดรับความรวมมือจากนักเรียนนักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการ มีการสรางเครือขาย บุคลากรมีความสามารถ มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญตางๆ จากหนวยงานตนสังกัดไดเปนอยางดี
1.2.2 สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ทําใหทราบความ
เคลื่อนไหวของผูสําเร็จการศึกษาและมีความใกลชิดผูสําเร็จการศึกษา
1.2.3 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสอดคลองกับความตองของทองถิ่นและสถานประกอบการอยาง

ตอเนื่องมีการจัดการเรียนการสอนการจัดแผนการเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและสถานประกอบการ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 การแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
1.3.2 การเพิ่มปริมาณผูเรียน ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.3.3 การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับ มอบหมาย ติดตามผล
การนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 สงเสริมโครงการดานการดูแลผูเรียน เพื่อแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอยางจริงจังและตอ
เนื่อง
1.4.2 สงเสริมและสนับสนุน การเพิ่มปริมาณผูเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.4.3 สงเสริมใหครูมีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการ พัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
- ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบเครือขาย
ในการประสานงานรวมกับสถานประกอบการ มีการประสานงานกับสถานประกอบการที่เปนแหลงเรียนรูที่ทัน
สมัย สงเสริมใหครูและสถานประกอบการสรางนวัตกรรมและงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
สถานศึกษาใหการสนับสนุนทรัพยากรที่หลากหลายในการบริหารจัดการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการ
ฝกงานของนักเรียน
- ครูผูสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม มีการพัฒนาเลือกใชวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา
หลักสูตรการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม
- นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพใหไดทํางานอยางเหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเอง มี
ความ เชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆ มีคุณลักษะที่พึงประสงคตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน
สังคม
- สถานประกอบการไดผูจบการศึกษาที่มีคุณภาพตามความตองการโดยไมตองฝกเพิ่มเติม สถานประกอบการ
มีสวนรวมในการคัดเลือกผูควบคุมการฝก และสถานประกอบการวางแผนและจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมกับสถานศึกษา
- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อพัฒนามีเจตคติที่ดีในการมีสวนรวมและรับ
ผิดชอบการจัดการศึกษา การจัดรายละเอียดวิชาสอดคลอง กับความตองการของชุมชนและทองถิ่น คณะครูและ
ผูปกครองมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผนการรับผิดชอบและรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น และความตองการของสถานประกอบการ มีการนํา
ผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนาดานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑของชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนมีความรู

ความสามารถในการใชหลักสูตรอยางถูกตอง มีการเผยแพรหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงแลว สงเสริมการพัฒนา
เทคนิคและวิธีการสอนของครูอยางตอเนื่อง มีการเตรียมการสอนจัดทําแผนการสอนและ บันทึกการสอน และมี
การเตรียมการสอนจัดทําแผนการสอนและบันทึกการสอน
- พัฒนาดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดูแลอาคารเรียนและอาคารโรงฝกงานใหอยูในสภาพที่
พรอมสําหรับการใชประโยชน จัดใหมีหองเรียน และโรงฝกงาน เพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอนในจํานวนที่
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน และการติดตั้งเครื่องมือคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชและความมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน จัดหาวัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
- ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ แนะแนวศึกษาตอเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีผลการรับนักเรียนในระดับ ปวช. ในปการศึกษา 2562 สูงกวาแผนการรับที่
กําหนด
- การยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได รองรับ
Thailand 4.0 โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
นักศึกษา
- จัดการศึกษาโดยสงเสริมผูเรียนเปนผูประกอบการ ดวยกิจกรรมบมเพาะธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกเขารับ การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 อยูในระดับ 5 ดาว
- จัดหลักสูตรระยะสั้นแนะนําวิชาชีพใหกับนักเรียนมัธยมตน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เสริมสรางทักษะวิ
ชาชพที่สองใหกับนักเรียน นักศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราช
ปณิธานและพระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร
และสถาบันพระมหากษัตริย พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- การผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน ผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษ
รองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
- การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนแนวทางหลัก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/ วิธีการยอย รวมทั้งการรองรับผลการ
ทดสอบ V-net และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล
- สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
- สรางความรวมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด สรางความยืดหยุนระบบสงตอการศึกษาสามัญกับสายอาชีพ
สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
- สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนในโครงการ Fix-it Center โครงการรวมดวยชวยประชาชนในเทศกาล
สําคัญตางๆ
- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อตอยอดการผลิตของชุมชน สถานประกอบการ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) เรื่องการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกใหมีคุณภาพสูสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยการสรางมาตรฐานการ
ศึกษาและการบริหารงานแบบมีสวนรวม
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ประเทศไทยมีการสรางมาตรฐานการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรง
เกียรติที่ไดรับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เปนโครงการที่ทําการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชปรารภกับ หมอมหลวงปน มาลากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใจความวา “เรามีโรงเรียน
จัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบไดผลดีมาก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาวสมควรจะไดรับพระราชทานรางวัล”
กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาฯ จึงไดดําเนินการสนองพระราชปรารภและไดวาง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยรางวัลพระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัติ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2507 เปนตนมา จากความสําคัญนี้จึงสรางแรงบันดาลใจใหคณะผูบริหาร บุคลากรครูและเจา
หนาที่ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกรวมมือรวมใจกันพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสูสถานศึกษารางวัลพระราขทานอันทรงเกียรตินี้ ดวยแนวคิดในการพัฒนาคือ การสราง
มาตรฐานการศึกษาและการบริหารงานแบบมีสวนรวม
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูสถานศึกษารางวัลพระราขทาน
2. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดการบริหารงานแบบมี
สวนรวม
3. เพื่อสรางกลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
4.3 กรอบแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก หนาที่หลักของสถานศึกษาคือการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนเปาหมายหลักซึ่งในปจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรม โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใดตองสะทอนผลที่เกิดกับผูเรียน โดยการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปนระบบทํางานรวมกันไดดีรับฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุดยอมรับผลที่เกิดขึ้นรวมกันและพรอมที่จะแกไขใหดีขึ้น
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จึงไดกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.4 วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ดังตอไปนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํารายงาน
7. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4.5 ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
- การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน 90.25 คะแนน ระดับ ดีมาก
- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยตนสังกัด ประจําปงบประมาณ 2556 ไดรับผลการ
ประเมิน 4.59 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก
- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา มีคะแนน อยูในระดับ ดีมาก ทุกปการ
ศึกษา
ผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2560
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานตอผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและสังคม
- นักศึกษามีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดเต็มศักยภาพ และทํางานรวมกับผู
อื่นไดอยางเปน กัลยาณมิตร นักศึกษามีภาวะผูนํา และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม มีความรูความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จําเปน มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตาม
สาขาวิชาที่เรียน มีทักษะการสื่อสารและการวิจัย (คิดวิเคราะหและแกปญหาเปน) สามารถจบหลักสูตรไดภายใน
เวลาที่สถานศึกษากําหนด สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หรือผลิตผลงานได
อยางสรางสรรค
- วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีการวิเคราะหความตองการ
ของตลาดแรงงานและศักยภาพของสถานศึกษา รายวิชาที่เปดสอนเปน ไปตามโครงสรางหลักสูตร สอดคลองกับ
วิสัยทัศน และครอบคลุมเปาหมายของสถานศึกษา มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนินงานตอเนื่อง มีการ
สรุปผลการติดตามประเมินและสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจจากทุกฝายไวครบถวน มีการ นําผลประเมิน
ไปพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาสรางความรูดวยตนเองและลงมือปฏิบัติ
จริง ในสถานประกอบการ มีการสงเสริมการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่เปดสอน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต
ใชหรือสอดแทรก ในการสอน การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมและเปนปจจุบัน ทันสมัย
และพัฒนาตอเนื่อง มีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายและนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของ
ทองถิ่นและสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนางานเปนไปอยางตอเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของได

รับทราบ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
- ชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
รวมกัน ผลการดําเนินงานรวมกันเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม ชุมชนใหการสนับสนุนสถานศึกษาอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน ผูจบการศึกษาไดรับ
การยอมรับใหทํางานและกาวหนาในระดับหัวหนางานหรือเปนเจาของกิจการ สถานประกอบการสังคมมีความพึง
พอใจ ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก รอยละ 80 ขึ้นไป มีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป
จํานวนหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่รับเขาทํางานรอยละ 90

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 88/2 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก รหัสไปรษณีย 26000
โทรศัพท 037-312568

โทรสาร 037312568

E-mail nakhonnayok02@vec.mail.go.th

Website www.nice-c.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เดิมเรียก ศูนยฝกวิชาชีพ
นครนายก ไดรับการบริจาคที่ดินจาก นายสม หะมณี จํานวน 14 ไร 3 งาน 96 ตารางวาจัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัด
ตั้งศูนยฝกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 แลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 โดย บริษัท พ.ธนากิจ จํากัดจังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจางเลขที่ 21/2525 ลงวันที่
24 กันยายน 2525 ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น 15,895,400 บาท และหางหุนสวนจํากัด ที.วี.จี.เอ็นจิเนีย
ริ่ง เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2526 แลว เสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2527 ตามสัญญา ลงวันที่ 3 กันยายน
2526 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,707,800 บาท รวมงบประมาณในการกอสรางศูนยฝกวิชาชีพนครนายก ทั้งสิ้น
17,603,200 บาท ไดทําพิธีเปดเปนทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2528 โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย
รัตตกุล เปนประธานในพิธี และ ไดยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัย การอาชีพนครนายก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534
การจัดการศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
• วิชาชีพแกน (มัธยม)
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
• ระยะสั้น
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ตั้งอยูที่ถนนสุวรรณศร เลขที่ 88/2 หมู 8 ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก หางจากตัวเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ 6 กิโลเมตร
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยตั้งอยูใกลแหลงชุมชน ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและรับจาง และนับถือศาสนาพุทธ
สภาพสังคม
ความสัมพันธ ระหวางวิทยาลัยกับชุมชนมีความผูกพันและไดรับความไววางใจจากหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ใหความ รวมมือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
อยูเปนประจํา อาทิ เชน การใหบริการความรวมมือทางวิชาการ ประสานงานกับสถานประกอบการจัดการในระบบ
ทวิภาคี การบริการ สาธารณะ ใหความรูถายทอดเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑเพิ่มพูนผลผลิต
และจัด โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดฝกอาชีพฟรี
เปนตน

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

162

17

0

179

ปวช.2

133

12

0

145

ปวช.3

119

29

0

148

รวม ปวช.

414

58

0

472

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

37

31

68

ปวส.2

41

48

89

รวม ปวส.

78

79

157

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

231

137

59.31

ปวส.2

85

72

84.71

รวม

316

209

66.14

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

197

103

52.28

ปวส.2

98

69

70.41

รวม

295

172

58.31

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย
การ/ ผูชวยผูอํานวยการ

3

3

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

25

25

25

ขาราชการพลเรือน

6

-

-

พนักงานราชการครู

5

5

5

พนักงานราชการ(อื่น)

2

-

-

ครูพิเศษสอน

9

9

9

เจาหนาที่

14

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

0

-

-

รวม ครู

39

39

39

รวมทั้งสิ้น

64

39

39

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

5

3

8

พาณิชยกรรม

2

2

4

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

1

0

1

เกษตรกรรม

0

2

2

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

8

7

15

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน

6

อาคารปฏิบัติการ

7

อาคารวิทยบริการ

2

อาคารอเนกประสงค

1

อาคารอื่น ๆ

3
รวมทั้งสิ้น

19

ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

ขอมูลงบประมาณ
งบบุคลากร

1101980.00

งบดําเนินงาน

2685900.00

งบลงทุน

1410000.00

งบเงินอุดหนุน

3091650.00

งบรายจายอื่น

0.00
รวมทั้งสิ้น

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

8289530.00

ปรัชญา
ความรูดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม
อัตลักษณ
ผูเรียนมีจิตอาสา
เอกลักษณ
สถานศึกษาพัฒนาชุมชน
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมุงผลิตและพัฒนากําลังกําลังคนดานวิชาชีพ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตและพัฒนากําลัง
คนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี สวนรวมของทุกภาค
สวน
พันธกิจที่ 3 สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาประสงค
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตและพัฒนากําลัง
คนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
2. สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากร และชุมชน มีสวนรวมในการ พัฒนาสถานศึกษา
4. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
5. มีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน

ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
6. สถนศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือหรือไดรับความชวยเหลือ กับบุคคล ชุมชน องคการตาง ๆ ในดาน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ผูเรียนมีประสบการณทางวิชาชีพ
7. มีการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะการเปน
ผูประกอบการ
8. การสรางภาพลักษณที่ดีตอการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน
เปาประสงค
1. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสง รายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
3. การสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ
4. การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพทั้งในและตาง
ประเทศ
5. การสรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ
6. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ
7. สถานศึกษามีการพัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
8. สถานศึกษามีการประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของสถาน
ศึกษา
พันธกิจที่ 3 สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
1. สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด และดําเนินการใหไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สง
เสริม สนับสนุนใหครูไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
3. สถานศึกษามีการเสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาประสงค
1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

2. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือ ชวยเหลือหรือไดรับความชวยเหลือ กับบุคคล ชุมชน องคการตาง ๆ ใน
ดานการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียน และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ของหลักสูตร เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน
3. สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุนการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตและพัฒนากําลัง
คนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
1. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
2. สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล
3. สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ
6. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม
7. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอนเสริมสรางทักษะการเปนผู
ประกอบการ
8. สรางภาพลักษณที่ดีตอการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี สวนรวมของทุกภาค
สวน
1. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ
4. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
5. สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
6. พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ
7. พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
8. ประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
1. สงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2. สงเสริมความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รางวัลองคการมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการ
ภาค
เลิศ
การอาชีวศึกษา

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

รางวัล
วิทยาลัยการอาชีพ
ภาค
อื่น ๆ
นครนายก

เชิดชูเกียรติการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา ระดับ 5 ดาว

รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
ชาติ
อื่น ๆ
การอาชีวศึกษา

การประเมินกองลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับคุณภาพดี
มาก

รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
ภาค
อื่น ๆ
การอาชีวศึกษา

คุณภาพงานลูกเสือวิสามัญดีเดน

รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
ภาค
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รางวัลองคการมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก

สํานักงาน
รอง
คณะ
ชนะ ภาค กรรมการ
เลิศ
การ
อาชีวศึกษา

Super Lawn Mower

สํานักงาน
รอง
คณะ
ชนะ ภาค กรรมการ
เลิศ
การ
อาชีวศึกษา

ประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ผลิตภัณฑลูกประคบสั่นไหว

สํานักงาน
ชนะ
จังหวัด คลังจังหวัด
เลิศ
นครนายก

รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม วอฟเฟลเพื่อสุขภาพ (ขาวไรซเบอรี่)

รอง
สํานักงาน
ชนะ จังหวัด คลังจังหวัด
เลิศ
นครนายก

สถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษา สงเสริมการจัดหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก ในระดับดีมาก
หลักสูตรการใช Google สําหรับงาน ในงาน “นครนายกเมืองใกลก

สํานักงาน
คณะ
รางวัล
จังหวัด กรรมการ
อื่น ๆ
การ
อาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะ
สถานศึกษาที่บริหารการจัดการศึกษาสงเสริมหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น รางวัล
จังหวัด กรรมการ
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
อื่น ๆ
การ
อาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวนนุช ชะโนภาส
รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายธีรพล ปอมสา
รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ
รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวบัณฑิตา รอดตุม
รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายวิราษ เหรียญทอง
รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน

รางวัลอื่น ๆ

ภาค สํานักงาานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางภัคจิรา จิตรมิตร
รางวัล
ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดีเดน
อื่น ๆ
(ภาษาอังกฤษ)

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายพเดช เกตุชาง
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายณรงค ไพรดํา
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ครูณิชมน บุญผาง
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวชรินรัตน เจริญสง
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางอัมรา นามแกว
คนดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวอุไรรัตน ออนเรือง
คนดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นายสีนวน รวมทอง
คนดีศรีอาชีวะ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางภาวิณี ศรีวิไล
การเชิดชูเกียรติเปน ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย

รางวัล
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
จังหวัด
อื่น ๆ
วัฒนธรรม

นายณรงค ไพรดํา
Super Lawn Mower

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอํานาจ พรมขันธ
Super Lawn Mower

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายโอภาส ยิ้มใหญ
Super Lawn Mower

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเพชรดี แสงทอง
Super Lawn Mower

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปกรณ ลครทิพย
Super Lawn Mower

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายโชคชัย กิ่งกรอยกลาง
การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขลุยเพียงออ

ชนะเลิศ ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายโชคชัย กิ่งกรอยกลาง
การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขลุยเพียงออ

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายภานุพงศ ดัชกร
การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทสุขภาพ

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทสุขภาพ

ชนะเลิศ จังหวัด

นางสาววรดา โยสี
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทสุขภาพ

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวอําภาภร โนนจันทร
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทสุขภาพ

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวฐิติยา พันชนะ
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทสุขภาพ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวทัศนีย ภูผิวเมฆ
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวแปง ฤทธิเดช
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวสุภาภรณ จิตมาตย
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวสุภาภรณ สุบิน
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

นางสาวปริฉัตร สีนวน
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

สํานักงาานคลังจังหวัด
นครนายก

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกานดา กิ่งกรอยกลาง
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก
ๆ

นางสาวฐิติการรัตน ซุนกลาง
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก
ๆ

นางสาวรวิวรรณ ดวงสูงเนิน
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก
ๆ

นางสาววรรณพร สีที
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก
ๆ

นางสาวอรอุมา จวนเจริญ
การประกวดนวัตกรรมผูประกอบการใหม ประเภทอาหาร
และเกษตรกรรม

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก
ๆ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายภานุพงศ ดัชกร
โครงการยุวชนประกันภัย

รองชนะ
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เลิศ

นางสาวนํ้าฝน จันทรศิริสุข
โครงการยุวชนประกันภัย

รองชนะ
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เลิศ

นางสาวมริษา คชวัฒน
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาววลีภร เวชสกล
โครงการยุวชนประกันภัย

รองชนะ
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เลิศ

นางสาวธันญาวรรณ พรมมิ
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวอรณภา การเนื่อง
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวณัฐริณี ศรีสงวน
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวธิติมา ชนะโลก
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวนันทิยา มัดหา
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวพรพิมล บานเย็น
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวอารียา โจมสติ
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลอื่น
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ๆ

นางสาวฐิติยา พันชนะ
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครนายก

นางสาวปนัดดา พลากรธารากุล
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายนาท บัวงิ้วใหญ
กระบอกฉีดนํ้าไฟฟา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายวีระพันธ แปนทอง
อุปกรณตัดเจาะเปดฝามะพราวออน แบบที่ 2

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสังวาล สุภาพ
อุปกรณตัดเจาะเปดฝามะพราวออน แบบที่ 2

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายณัฐพล พงษสวัสดิ์
Super Lawn Mower

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกิตติกานต รายะรุจิ
Super Lawn Mower

รองชนะ
จังหวัด สักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นายณัฐวุฒิ โสภาแดง
Super Lawn Mower

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวอนิชา ทองอราม
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวจิราภรณ คงเนียม
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวมาลีวัลย สุรฉัตรจิตตกุล
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุนิตา สิงหมุกดา
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาววันดี ทาวหลวง
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวนันทนภัส โพธิ์นอย
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอร

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวจิรภิญญา จีนไม
ขนมหมอแกงขาวไรซเบอรี่

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุทธิดา พานทอง
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวลดาวัลย จั่นแกว
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐนันท เสือทอง
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะหรรมการการอาชีว
จังหวัด
เลิศ
ศ฿กษา

นางสาวฐิติยา แปนสุวรรณ
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวกนกวรรณ แกวมวง
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวาสนา จั่นมาก
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายจกกรีวัฒฌ หมีมา
ดอกไมจากเกล็ดปลา

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายวาทิตย ยิ่งสบาย
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูเย็น

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายวิโรจน เอี่ยมอยูแท
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูเย็น

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายศุภากร ผิวออน
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูเย็น

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายธีภัทร บุญกิม
ฮีตสโตรกมอนิเตอรริ่ง

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายณัชพล สอนศรี
ฮีตสโตรกมอนิเตอรริ่ง

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายธรรมนูญ หมอนมี
ฮีตสโตรกมอนิเตอรริ่ง

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุมาลี เจริญจันทร
ฮีตสโตรกมอนิเตอรริ่ง

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวพรทิพย หวังบุญ
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางสาวชลธิชา ศิริโก
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวเจนจิรา ไพรสีสอาด
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวณิชชา ธรรมลังกา
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวกนกวรรณ พิมทอง
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาววรรณา วุฒิโรจน
สเปรยทําความสะอาดจากเปลือกสม

รองชนะ
สํานักวานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ โสภาแดง
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค

นายกิตติกานต รายะรุจิ
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพรสุเทพ สาสินธุ
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายสาวิตต ศรีสูข
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายณัฐพล พงษสวัสดิ์
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายวรวิทย อารีวงษ
Super Lawn Mower

รองชนะ
เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายณัฐวุฒิ โสภาแดง
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายกิตติกานต รายะรุจิ
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายพรสุเทพ สาสนธุ
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายสาวิตต ศรีสุข
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายณัฐพล พงษสวัสดิ์
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายวรวิทย อารีวงษ
Super Lawn Mower

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวงามใจ ฉิมพลี
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ๆ
อาชีวศึกษา
นางสาวปนัดดา จันแดง
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ๆ
อาชีวศึกษา
นางสาวสุดารัตน บุญสุวรรณ
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ๆ
อาชีวศึกษา
นางสาวกีรติยา สาคร
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ๆ
อาชีวศึกษา
นายวีระพล บุญเพิ่ม
ทักษะงานรถจักรยานยนต

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมกรการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายเอกชัย แนบกลาง
ทักษะงานรถจักรยานยนต

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายพงศธร รูปขํา
ทักษะงานรถจักรยานยนต

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายจตุพณท พวงอุไร
ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายรัฐธรรมนูญ แพงพุย
ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายสมยศ หลิมสกุล
ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายตะวัน เหลามาลา
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายอนุชา สมมูล
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

รางวัลอื่น
จังหวัด สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ๆ

นายอรรถกรณ บัวโฮม
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายธีพงษ เจริญยิ่ง
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
ๆ
อาชีวศึกษา
นายสุธีร สุขจิตต
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
ๆ
อาชีวศึกษา
นายวีรภัทร สังสมศักดิ์
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
ๆ
อาชีวศึกษา
นายวิษณุ พานทอง
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวอรณภา การเนื่อง
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวนันทนภัส โพธิ์นอย
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวจิรภิญญา จีนไม
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวกุลธิดา ผันนะรา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวนันทนารมณ สุดชา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวลลิตา ประวันนา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวนิภาวรรณ โพทะจันทร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายวรวิทย อารีวงษ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวเพชรา อยูถาวร
การขายสินคาออนไลน

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาววัลชลี ลอยมา
การขายสินคาออนไลน

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวงามใจ ฉิมพลี
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
อาชีวศึกษา
นางสาวปนัดดา จันแดง
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
อาชีวศึกษา
นางสาวสุดารัตน บุญสุวรรณ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
อาชีวศึกษา
นางสาวกีรติยา สาคร
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
อาชีวศึกษา
นางสาวสุมาลี เจริญจันทร
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
ๆ
อาชีวศึกษา
นายอาทิตย ยิ่งสบาย
รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
ๆ
อาชีวศึกษา
นายศุภากร ผิวออน
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวกัลยรัตน ดวงแกวงาม
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. จํานวน 166 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. คิดเปนรอยละ 56.27
1.1.3) ผลสะทอน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน โครงการ สงเสริม สนับสนุน ทุน
การศึกษาแกผูเรียน และมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 57
คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 3 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
1.2.3) ผลสะทอน
ธนาคารออมสิน สาขาบานนา รวมสงวิทยากรพิเศษในการรวมพัฒนาผูเรียนใหความรูใน การเนนผูประกอบ
การและการเขียนแผนธุรกิจ
1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 33 ชิ้นงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- ระดับ อศจ สิ่งประดิษฐ จํานวน 33 ชิ้นงาน
- ระดับ ภาค สิ่งประดิษฐ จํานวน 8 ชิ้นงาน
- ระดับ ชาติ สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 ชิ้น (รางวัลชมเชย)
1.3.3) ผลสะทอน
การรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคการตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย สูการประกวด และการนําไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ

จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 33 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
- ระดับ อศจ. จํานวน 12 รายการ
- ระดับภาค จํานวน 1 รายการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย)
1.4.3 ผลสะทอน
มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ฝมือ เพิ่มพูนประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีคุณลักษณะเปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ใหนักเรียน นักศึกษานําดานความรูความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตภาย
หนา
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 3 จํานวน 100 คน, ปวส. 2 จํานวน 69 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 100%
1.5.3 ผลสะทอน
- นักเรียน นักศึกษา มีมาตรฐานในดานวิชาชีพนั้น
- นักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช.3 จํานวน 37 คน,
ปวส.2 จํานวน 24 คนรวม 61 คน
1.6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 36.09
1.6.3 ผลสะทอน
ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.7.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 162 คน
1.7.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวย

งานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 94.19
1.7.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 103 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ
97 คน คิดเปนรอยละ 94.17 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 69 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 65
คน คิดเปนรอยละ 74.20 ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น จํานวน 172 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 162 คน คิดเปน
รอยละ 94.19
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2.1.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 166 คน
2.1.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 56.27
2.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน โครงการ สงเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา
แกผูเรียน และมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1 เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 57
คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 3 คน
2.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
2.2.3 ผลสะทอน
ธนาคารออมสิน สาขาบานนา รวมสงวิทยากรพิเศษในการรวมพัฒนาผูเรียนใหความรูในการเนนผูประกอบ
การและการเขียนแผนธุรกิจ
2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 33 ชิ้นงาน
2.3.2) เชิงคุณภาพ
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- ระดับ อศจ สิ่งประดิษฐ จํานวน 33 ชิ้นงาน
- ระดับ ภาค สิ่งประดิษฐ จํานวน 8 ชิ้นงาน
- ระดับ ชาติ สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 ชิ้น (รางวัลชมเชย)
2.3.3) ผลสะทอน

การรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคการตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย สูการประกวด และการนําไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 33 คน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
- ระดับ อศจ. จํานวน 12 รายการ
- ระดับภาค จํานวน 1 รายการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย)
2.4.3 ผลสะทอน
มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ฝมือ เพิ่มพูนประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีคุณลักษณะเปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ใหนักเรียน นักศึกษานําดานความรูความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตภาย
หนา
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 3 จํานวน 100 คน, ปวส. 2 จํานวน 69 คน
2.5.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 100%
2.5.3 ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
- นักเรียน นักศึกษา มีมาตรฐานในดานวิชาชีพนั้น
- นักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช.3 จํานวน 37 คน,
ปวส.2 จํานวน 24 คน รวม 61 คน
2.6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) รอยละ 36.09
2.6.3 ผลสะทอน
ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
2.7.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปวช.,ปวส. จํานวน 162 คน
2.7.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวย
งานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปวช.,ปวส. รอยละ 94.19
2.7.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 103 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ
97 คน คิดเปนรอยละ 94.17 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 69 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 65
คน คิดเปนรอยละ 94.20 ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น จํานวน 172 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 162 คน คิดเปน
รอยละ 94.12
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 166 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 56.27
3.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน โครงการ สงเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา
แกผูเรียน และมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.2.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จํานวน 629 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคหรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ไดรับ
ผลการประเมินองคการมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.2.3) ผลสะทอน
- นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะประสบการณมากขึ้นและสามารถอยูรวมกับสังคมภายนอกไดดี
- นักเรียน นักศึกษา มีทัศนะคติวิชาชีพของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามคําสั่งของครู-อาจารย ไดดีขึ้น
3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 57
คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 3 คน
3.3.2) เชิงคุณภาพ

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ผลการการประเมินศูนยบมเพาะฯ ระดับชาติ 5 ดาว
3.3.3) ผลสะทอน
ธนาคารออมสิน สาขาบานนา รวมสงวิทยากรพิเศษในการรวมพัฒนาผูเรียนใหความรูใน การเนนผูประกอบ
การและการเขียนแผนธุรกิจ
3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 33 ชิ้นงาน
3.4.2) เชิงคุณภาพ
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- ระดับ อศจ สิ่งประดิษฐ จํานวน 33 ชิ้นงาน
- ระดับ ภาค สิ่งประดิษฐ จํานวน 8 ชิ้นงาน
- ระดับ ชาติ สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 ชิ้น (รางวัลชมเชย)
3.4.3) ผลสะทอน
การรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคการตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย สูการประกวด และการนําไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 33 คน
3.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
- ระดับ อศจ. จํานวน 12 รายการ
- ระดับภาค จํานวน 1 รายการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย)
3.5.3 ผลสะทอน
มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ฝมือ เพิ่มพูนประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีคุณลักษณะเปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ใหนักเรียน นักศึกษานําดานความรูความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตภาย
หนา
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับปวช. 3 จํานวน 100 คน, ระดับปวส. 2
จํานวน 69 คน
3.6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 100%
3.6.3 ผลสะทอน
- นักเรียน นักศึกษา มีมาตรฐานในดานวิชาชีพนั้น

- นักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. 3 จํานวน 37
คน, ระดับปวส. 2 จํานวน 24 คน รวม 61 คน
3.7.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 36.09
3.7.3 ผลสะทอน
ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
3.8.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 162 คน
3.8.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวย
งานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปวช.,ปวส. คิดเปนรอยละ
94.19
3.8.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 103 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ
97 คน คิดเปนรอยละ 94.17 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 69 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 65
คน คิดเปนรอยละ 94.20 ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น จํานวน 172 คน มีงานทําหรือศึกษาตอ 162 คน คิดเปน
รอยละ 94.19
3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1) เชิงปริมาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 9 กิจกรรม
3.9.2) เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบ
สนองตอชุมชนและสังคม มีจิตอาสา รวมมือกับชุมชน หนวยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
3.9.2) ผลสะทอน
ไดรับการยกยองชมเชยจากจังหวัดนครนายก สถานศึกในการใหบริการรวมกับชุมชนและจิตอาสา เชน
โครงการอาชีวอาสา โครงการ Bike อุนไอรัก
4.1.2 จุดเดน
1. นักเรียนมีการพัฒนาดานความรู ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน คุณธรรมจริยธรรม
2. มีผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและปฎิบัติตามเกณฑคุณภาพของสถานศึกษา

3. มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ศึกษาตอ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งป
4. สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมผูเรียนที่เปนระบบ
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผูเรียนมีความรูตามเกณฑคุณภาพของสถานศึกษา แตจํานวนรางวัลระดับชาติดาน วิชาการของผูเรียน
ในแตละสาขาวิชายังมีนอย
2. วิธีการเสริมแรงใหกับผูเรียนที่ทําความดี ประพฤติดี ที่ไมทันตอเหตุการณ ซึ่งอาจสงผลให ผูเรียนหมดกําลังใจ
หรือทําความดีไมตอเนื่อง
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดใหมีโครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาแขงขันดานความรูระดับชาติเพิ่มขึ้น
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ
รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
ประเภทวิชาวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ไดแก
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 ประเภทวิชาไดแก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และคหกรรม คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 ประเภทวิชาไดแก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ และเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
เมื่อนําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะในสาขา
วิชาชีพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เมื่อนักเรียนออกไปฝกงานในสถานประกอบการสามารถทํางานได
จริง และเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
1.1.3) ผลสะทอน
หนวยงาน สถานประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ ใหความรวมมือ ในการพิจารณาและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชารวมกันอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จํานวน 6 สาขาวิชา
- เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จํานวน 5 สาขาวิชา รวมระดับ ปวช.และปวส. จํานวน 11 สาขาวิชา

1.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จํานวน 6 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 75.00
- เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จํานวน 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 71.42
1.2.3) ผลสะทอน
สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหตรงตาม
กับความตองการของตลาดแรงงาน
1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนไดจัดทําวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
- ครูผูสอนไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในแผนการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนไดกําหนดรูปแบบการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
- ครูผูสอนไดใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการประเมินผลตามสภาพจริงดวย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
1.3.3) ผลสะทอน
แผนการจัดการเรียนรูตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตหลักสูตร
1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ
จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 38 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
1.4.3) ผลสะทอน
ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษ ที่ ๒๑
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1 การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 38 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 38 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จํานวน 38 คน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 38 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 38 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
2.1.3) ผลสะทอน
1. นางภาวิณี ศรีวิไล ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ระดับจังหวัด
2. นางภัคจิรา จิตรมิตร ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดนกลุมสาระเรียนรู ภาษาตางประเทศดีเดน (ภาษา
อังกฤษ)
3. วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
4. นายณรงค ไพรดํา ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
5. นายพเดช เกตุชาง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
6. นางสาวณิชมน บุญผาง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
7. นางสาวชรินรัตน เจริญสง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 38 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 36 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 38
คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 38 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน)และดานอื่น ๆ จํานวน 38 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 98.49
2.2.3) ผลสะทอน
ไดรับการยอมรับและขอบคุณสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ
2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 63
หอง

2.3.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 84.00
2.3.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู
ในระดับคอนขางดีมาก
3) ดานการบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 38 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 38 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา ใชในการจัดการเรียนการสอนิ
จํานวน 38 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 32 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จํานวน 25 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 90.00
3.1.3) ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน
ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อมุงเนนสมรรถนะอาชีพของ
ครูผูสอน จนไดรับเกียรติบัตรเปนที่ยอมรับตอองคกร หนวยงานภานนอก
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.1) เชิงปริมาณ
รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ครูบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริการสถาน
ศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา และนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2.3) ผลสะทอน
ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถาน
ศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน ไดแก
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
3.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ

ทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยูในระดับ มาก
3.3.3) ผลสะทอน
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน
ปจจุบัน กระบวนการใน การบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการนําไปใชประโยชนไดทันตอความ
ตองการและ การดําเนินเปนไปดวยความถูกตอง สงผลใหวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีการสอนระบบทวิภาคี 3 สาขาวิชา คิดเปนรอย
ละ 33.33
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวนผูเรียนทั้งหมด 629 คน จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคี
177 คน คิดเปนรอยละ 21.78
3.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดย
มีการดําเนินการจัดบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การสํารวจขอมูลสถานประกอบการ และติดตอประสาน
งานในการรับนักศึกษาฝกอาชีพ ศึกษาดูงาน
- มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมกับสถานประกอบการเปนเวลากึ่งหนึ่งของหลักสูตร และมีการ
จัดแผนการเรียน, แผนการฝกรวมกับสถานประกอบการ ใหตรงตามความตองการสถานประกอบการ
- มีกระบวนการนิเทศของครูนิเทศก ชวยแกปญหาผูเรียนในสถานประกอบการไดฝกอาชีพครบตาม
หลักสูตร วางแผนการฝกอาชีพ การวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาและสถานประกอบการมีความสัมพันธที่ดี
และผูจบการศึกษามีงานทํา
3.4.3) ผลสะทอน
ไดรับความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบภาคีจากสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการจัดการเรียน
การสอน การดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาในระหวางฝกอาชีพ สถานประกอบการรับนักศึกษาที่เคยผานการฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการของตนเขาทํางาน และไมผานกระบวนการทดลองงาน
3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 แผนกวิชา
คิดเปนรอยละ 100
3.5.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ

- สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ
3.5.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อรองรับการฝกงานของนักเรียน
นักศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาทั้งจากหนวยงาน สถานประกอบการภายนอกและจากวิทยาลัย
3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
3.6.1) เชิงปริมาณ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับ การพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน งานฟารม เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ100
3.6.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารมอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน งานฟารม สามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ครบทุกที่
3.6.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก เขามาใชบริการอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการจํานวน 6 แหง สามารถ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพทุกครั้ง และไดรับความคําขอบคุณและชมเชยทุกแหง
3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการ
สื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีระบบไฟฟาหมอแปรง 250 KV และ 550 KV
- มีการปรับปรุงระบบประปา และมีถังนํ้าสํารอง
- มียามรักษาการณ 2 ผลัด
3.7.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีความสมบูรณตามตัวชี้วัดในดานระบบไฟฟา ประปา
ยาม
3.7.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน นักเรียน ครู-อาจารย เจาหนาที่ ไดใชระบบ
สาธารณูปโภคไดอยางประหยัด และใชประโยชนคุมคา
3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ
รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
- ภาคเรียนที่ 1/61 คิดเปนรอยละ 82.58
- ภาคเรียนที่ 2/61 คิดเปนรอยละ 82.95
3.8.2) เชิงคุณภาพ

ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับปานกลางในดานการใหบริการ ดาน
การควบคุมสารสนเทศ และดานสถานที่
3.8.3) ผลสะทอน
ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานสภาพแวดลอม และดานบุคลากร
3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ
มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาความเร็ว 100 เมกะบิตตอวินาทีครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา
3.9.2) เชิงคุณภาพ
มีรายงานสรุปแบบประเมินประสิทธิภาพและการใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ ปการศึกษา 2561 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดาน
ตาง ๆ ใหครอบคลุมขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และเปนปจจุบัน และสถานศึกษายังไดนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน บุคลากร สามารถเขาถึงระบบเครือขายไดทุกที่ทุกเวลา มีขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปนพื้นฐานในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการเรียน
การสอน
3.9.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน
ศึกษา มีแบบสรุปรายงานความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 63
หอง
3.10.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 84.00
3.10.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู
ในระดับคอนขางดีมาก
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีการสอนระบบทวิภาคี 3 สาขาวิชา คิดเปนรอย
ละ 33.33
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวนผูเรียนทั้งหมด 629 คน จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคี

177 คน คิดเปนรอยละ 21.78
4.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดย
มีการดําเนินการจัดบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การสํารวจขอมูลสถานประกอบการ และติดตอประสาน
งานในการรับนักศึกษาฝกอาชีพ ศึกษาดูงาน
- มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมกับสถานประกอบการเปนเวลากึ่งหนึ่งของหลักสูตร และมีการ
จัดแผนการเรียน, แผนการฝกรวมกับสถานประกอบการ ใหตรงตามความตองการสถานประกอบการ
- มีกระบวนการนิเทศของครูนิเทศก ชวยแกปญหาผูเรียนในสถานประกอบการไดฝกอาชีพครบตาม
หลักสูตร วางแผนการฝกอาชีพ การวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาและสถานประกอบการมีความสัมพันธที่ดี
และผูจบการศึกษามีงานทํา
4.1.3) ผลสะทอน
ไดรับความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบภาคีจากสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการจัดการเรียน
การสอน การดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาในระหวางฝกอาชีพ สถานประกอบการรับนักศึกษาที่เคยผานการฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการของตนเขาทํางาน และไมผานกระบวนการทดลองงาน
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 แผนกวิชา
คิดเปนรอยละ 100
4.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
- สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ
4.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อรองรับการฝกงานของนักเรียน
นักศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาทั้งจากหนวยงาน สถานประกอบการภายนอกและจากวิทยาลัย
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 9 กิจกรรม
4.3.2) เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบ
สนองตอชุมชนและสังคม มีจิตอาสา รวมมือกับชุมชน หนวยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ

4.3.3) ผลสะทอน
ไดรับการยกยองชมเชยจากจังหวัดนครนายก สถานศึกในการใหบริการรวมกับชุมชนและจิตอาสา เชน
โครงการอาชีวอาสา โครงการ Bike อุนไอรัก
4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ
มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาความเร็ว 100 เมกะบิตตอวินาทีครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา
4.4.2) เชิงคุณภาพ
มีรายงานสรุปแบบประเมินประสิทธิภาพและการใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ ปการศึกษา 2561 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดาน
ตาง ๆ ใหครอบคลุมขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และเปนปจจุบัน และสถานศึกษายังไดนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน บุคลากร สามารถเขาถึงระบบเครือขายไดทุกที่ทุกเวลา มีขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปนพื้นฐานในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการเรียน
การสอน
4.4.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน
ศึกษา มีแบบสรุปรายงานความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 63
หอง
4.5.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 84.00
4.5.3) ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู
ในระดับคอนขางดีมาก
4.2.2 จุดเดน
1. ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีความมุงมั่นและตั้งใจบริหาร จัดการสถาน
ศึกษาอยางเปนระบบ ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม ใหเปนไปตามนโยบาย มุง
เนนการจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งในดานผูเรียนดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดาน
บุคลากรและสรางความสัมพันธกับชุมชน
2. ครูผูสอยจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพื่อคุณภาพ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู

3. สถานศึกษาสนับสนุน ใหสาขาวิชา มีการจัดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยควรมีการจัดทําโครงการสําหรับจัดอบรมหลักสูตรของคุรุพัฒนา
2. วิทยาลัย สนับสนุน สงเสริม การเพิ่มปริมาณผูเรียนระบบทวิภาคีใหมากขึ้น
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การจัดทําโครงการเพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรใชแบบฟอรมเดียวกัน และกําหนดรูปแบบการเรียนรูหรือจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PBL, Active, Learning, STEM ในแตละรายวิชา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 38 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 38 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา ใชในการจัดการเรียนการสอนิ
จํานวน 38 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 32 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จํานวน 25 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 90.00
1.1.3) ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน
ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
ของครูผูสอน จนไดรับเกียรติบัตรเปนที่ยอมรับตอองคกร หนวยงานภานนอก
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2.1) เชิงปริมาณ
รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ครูบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริการสถาน
ศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา และนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2.3) ผลสะทอน

ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถาน
ศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน ไดแก
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
1.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ
ทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยูในระดับ มาก
1.3.3) ผลสะทอน
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน
ปจจุบัน กระบวนการใน การบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการนําไปใชประโยชนไดทันตอความ
ตองการและ การดําเนินเปนไปดวยความถูกตอง สงผลใหวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 แผนกวิชา
คิดเปนรอยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
- สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ
1.4.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อรองรับการฝกงานของนักเรียน
นักศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาทั้งจากหนวยงาน สถานประกอบการภายนอกและจากวิทยาลัย
1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 9 กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบ
สนองตอชุมชนและสังคม มีจิตอาสา รวมมือกับชุมชน หนวยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ

1.5.3) ผลสะทอน
ไดรับการยกยองชมเชยจากจังหวัดนครนายก สถานศึกในการใหบริการรวมกับชุมชนและจิตอาสา เชน
โครงการอาชีวอาสา โครงการ Bike อุนไอรัก
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 33 ชิ้นงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- ระดับ อศจ สิ่งประดิษฐ จํานวน 33 ชิ้นงาน
- ระดับ ภาค สิ่งประดิษฐ จํานวน 8 ชิ้นงาน
- ระดับ ชาติ สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 ชิ้น (รางวัลชมเชย)
2.1.3) ผลสะทอน
การรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคการตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย สูการประกวด และการนําไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 38 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 38 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จํานวน 38 คน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 38 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 38 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
2.2.3) ผลสะทอน
1. นางภาวิณี ศรีวิไล ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ระดับจังหวัด
2. นางภัคจิรา จิตรมิตร ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดนกลุมสาระเรียนรู ภาษาตางประเทศดีเดน (ภาษา
อังกฤษ)
3. วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
4. นายณรงค ไพรดํา ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
5. นายพเดช เกตุชาง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
6. นางสาวณิชมน บุญผาง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”
7. นางสาวชรินรัตน เจริญสง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูครูดีศรีอาชีวะ”

4.3.2 จุดเดน
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริง และสามารถนําไป
ประกวดใหมีรางวัลที่สูงขึ้น
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรมีการติดตามการทําโครงการของผูเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะการ พิจารณาหัวขอ
โครงการ เพื่อจะไดกํากับใหผูเรียนไดใชความรูในสาขาที่ผูเรียนกําลังศึกษาให เกิดประโยชนมากที่สุด
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

คะแนนที่ได
89.85

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

89.58

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

89.58

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

90.38

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

93.69

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

90.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

93.33

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

91.43

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

96.25

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

92.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

93.26

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน
25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

ปานกลาง

2

4

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

5

ยอดเยี่ยม

3

15

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

4

ดีเลิศ

3

12

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

3

ดี

2

6

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)

1

กําลังพัฒนา

3

3

8

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

225
90

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

4

ดีเลิศ

2

8

4

ดีเลิศ

3

12

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2

คา
นํ้าหนัก
(10)

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

45

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

90

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่
1. ครูผูสอน

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(20)
10

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(20)

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ขอที่

รายการประเมิน

2. ผูบริหารสถานศึกษา

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4

ดีเลิศ

6

24

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

44
88

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่
5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

3

ดี

2

6

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

46

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

92

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

225

(225 x 50) / 250 = 45.00

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

45

(45 x 10) / 50 = 9.00

3

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20) / 100 = 20.00

4

การมีสวนรวม

10

44

(44 x 10) / 50 = 8.80

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

46

(46 x 10) / 50 = 9.20

460

92.00

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน

- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา โครงการศึกษาดูงานการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน - โครงการ
หารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน - โครงการ
ประชุม ผูปกครอง

2. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ - โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมหุนยนต - โครงการจัดการ
งานวิจัย
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาเอสโซ โครงการบูรณาการหมวดวิชาทักษะชีวิตและการแขงขันทักษะวิชาการ
3. การแขงขันทักษะวิชาชีพ

- โครงการบูรณาการหมวดวิชาทักษะชีวิตและการแขงขันทักษะ
วิชาการ

4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

- การติวเพื่อความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)

5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

- โครงการพัฒนางานหลักสูตรฯ - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

6. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

- โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการนิเทศการเรียนการสอน

7. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กอน
ออกฝกประสบการณวิชาชีพฝกอาชีพในสถานประกอบการ - โครงการ
นิเทศและติดตามผลนักเรยีน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฝก
อาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

- โครงการจัดหาหนังสือ และสื่อการเรียน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ระดับชั้น

จํานวนสาขาวิชา

จํานวนผูเรียน

จํานวนครู

ปวช. - ปวส.

8 (ปวช.)
7 (ปวส.)

472 (ปวช.)
157 (ปวส.)

39

ที่อยู : 88/2 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
รหัสไปรษณีย 26000
โทร: 037-312568
E-mail: nakhonnayok02@vec.mail.go.th

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

92
กําลังพัฒนา

ปานกลาง

KPIs

ดี

ดีเลิศ

Weight

ยอดเยี่ยม

2560

2561

Score

Score

Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

0

225

90

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

0

45

90

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

0

100

100

4. ดานการมีสวนรวม

10

0

44

88

5. ดานปจจัยพื้นฐาน

10

0

46

92

รวม

100

92

ผูอํานวยการ นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
โทร 081-4068515

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ที่อยู : 88/2 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
รหัสไปรษณีย 26000
โทร: 037-312568
E-mail: nakhonnayok02@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

จํานวนสาขาวิชา

จํานวนผูเรียน

จํานวนครู

ปวช. - ปวส.

8 (ปวช.)
7 (ปวส.)

472 (ปวช.)
157 (ปวส.)

39

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ

93.26
กําลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2560

2561

Score

Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

0.00

89.85

2. การจัดการอาชีวศึกษา

0.00

93.69

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

0.00

96.25

0.00

93.26

มาตรฐานที่

รวม

ผูอํานวยการ นางสาววินฑฎา
วิเศษศิริกุล
โทร 081-4068515

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ที่อยู : 88/2 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
รหัสไปรษณีย 26000
โทร: 037-312568
E-mail: nakhonnayok02@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

จํานวนสาขาวิชา

จํานวนผูเรียน

จํานวนครู

ปวช. - ปวส.

8 (ปวช.)
7 (ปวส.)

472 (ปวช.)
157 (ปวส.)

39
ผูอํานวยการ นางสาววินฑฎา
วิเศษศิริกุล
โทร 081-4068515

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ

93.26
กําลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

2560

2561

Score

Score

1.1 ดานความรู

0.00

89.58

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

0.00

89.58

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

0.00

90.38

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

0.00

90.00

ประเด็นที่

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2560

2561

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

0.00

100.00

Score

Score

2.3 ดานการบริหารจัดการ

0.00

93.33

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

0.00

89.85

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

0.00

91.43

2. การจัดการอาชีวศึกษา

0.00

93.69

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

0.00

100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

0.00

96.25

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

0.00

92.50

0.00

93.26

มาตรฐานที่

รวม

ภาคผนวก ข
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกระดับประกาศนียบัตร
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ค
คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่ 055/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ง
รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ

รางวัลและผลงานสถานศึกษา

รางวัลและผลงานสถานศึกษา

รางวัลและผลงานสถานศึกษา

ผลงาน รางวัลสถานศึกษา

รางวัลและผลงานสถานศึกษา

รางวัลและผลงานสถานศึกษา

ผลงานและรางวัลครู บุคลากร

รางวัลและผลงานครู บุคลากร

รางวัลและผลงานครู บุคลากร

รางวัลและผลงานครู บุคลากร

รางวัลและผลงานของผู้เรียน

รางวัลและผลงานของผู้เรียน

