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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 89.75 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 56.00 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง"
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 93.68 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ไดคะแนน 88.00 ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 92.94 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
2.3 ดานการบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 93.85 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม""
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 100 คะแนน ผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
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1.1.2 ผลลัพธ (Outcome)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
- ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 93.68 คะแนน ผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
- ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 100 คะแนน ผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลรวมคะแนนที่ได 80.00 คะแนน ผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 91.00 ระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน (Impact)
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
และการเสียสละเพื่อสวนรวม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลงานของผูเรียน และนักเรียนผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสำเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑
ดานที่ ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
- มีการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตำแหนง สาย
งานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มี
การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญ
หาการจัดการเรียนรู ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้น
เรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผู
เรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ ผูบริหารสถาน
ศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
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- สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
- สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ บริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2 จุดเดน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
- ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
- ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
- คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
- อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
- การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
- การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
- การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- การบริการชุมชนและจิตอาสา
- ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
- ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- การดูแลและแนะแนวผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
- การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
- แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลดานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) สูงขึ้น
1.4.2 สงเสริมใหมีการการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตะละแผนกวิชาเพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพมากขึ้น
1.4.3 การพัฒนาคุณภาพการดูแลและแนะแนวผูเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ระหวางผู
ปกครอง ครู นักเรียนนักศึกษา
1.4.4 สงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และ
นำผลการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน หรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร ชวย
พัฒนาคุณภาพและวิธีการทำงานของครู ทำใหครูมีสมรรถภาพในการสอน มีความรูเพิ่มขึ้น
เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขขอบกพรองใหดีขึ้น
1.4.5 สงเสริมการใชสื่อและแหลงเรียนรูใหเหมาะสมตามแนวทางการจัดการศึกษาการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีระบบและกลไกในการดำเนินงานใหบริการหองสมุด
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
- ผูบริหารสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยนำนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหาร
จัดการ เชนเนนใหมีระบบออนไลน เขามาชวยในการปฎิบัติงานมากขึ้น เพื่อเตรียมปรับวิธีการทำงานการทำงาน
ใหกับบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
-19 สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบเครือขายในการประสานงาน
รวมกับสถานประกอบการ มีการประสานงานกับสถานประกอบการที่เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สงเสริมใหครู
และสถานประกอบการสรางนวัตกรรมและงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ สถานศึกษาใหการ
สนับสนุนทรัพยากรที่หลากหลายในการบริหารจัดการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานของ
นักเรียน
- ครูผูสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคี มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม มีการพัฒนาเลือกใชวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับ
เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม สนับสนุนใหครูและผูสอนจัด
ทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครูผูสอนดำเนินการไดคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรออนไลนจำนวน
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คนละ 10 รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนออนไลนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
- นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพใหไดทำงานอยางเหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเอง
มีความ เชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆ มีคุณลักษะที่พึงประสงคตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน
สังคม ไดแก Critical thinking & Problem solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แกปญหา) Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม) Cross-cultural
understanding (ทักษะความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork &
Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะความเปนผูนำ) Communications,
Information & Media literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ) Computing & ICT
literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning skills
(ทักษะดานอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
- สถานประกอบการไดผูจบการศึกษาที่มีคุณภาพตามความตองการโดยไมตองฝกเพิ่มเติม สถานประกอบ
การมีสวนรวมในการคัดเลือกผูควบคุมการฝก และสถานประกอบการวางแผนและจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนรวมกับสถานศึกษา
- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อพัฒนามีเจตคติที่ดีในการมีสวนรวม
และรับผิดชอบการจัดการศึกษา การจัดรายละเอียดวิชาสอดคลอง กับความตองการของชุมชนและทองถิ่น คณะ
ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมใน
การวางแผนการรับผิดชอบและรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น และความตองการของสถานประกอบการ มี
การนำผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนาดานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑของชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนมี
ความรูความสามารถในการใชหลักสูตรอยางถูกตอง มีการเผยแพรหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงแลว สงเสริมการ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครูอยางตอเนื่อง มีการเตรียมการสอนจัดทำแผนการสอนและ บันทึกการสอน
และมีการเตรียมการสอนจัดทำแผนการสอนและบันทึกการสอน
- พัฒนาดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ดูแลอาคารเรียนและอาคารโรงฝกงานใหอยูใน
สภาพที่ พรอมสำหรับการใชประโยชน จัดใหมีหองเรียน และโรงฝกงาน เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน
จำนวนที่เพียงพอตอจำนวนนักเรียน และการติดตั้งเครื่องมือคำนึงถึงความปลอดภัยในการใชและความมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน จัดหาวัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
- ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ แนะแนวศึกษาตอเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
จากผลการรับนักเรียนในปการศึกษา 2562 ที่มีปริมาณผูเรียนเกินแผนที่กำหนดทำใหวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกไดปรับแผนการรับนักเรียนในปการศึกษา 2563 โดยเพิ่มปริมาณการรับนักเรียนใหสูงขึ้น และมีผลการ
รับนักเรียนเปนไปตามแผนที่กำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยรัดเข็มขัดงบประมาณเนนการใชจายเพื่อครูและนักเรียน รวม
กันทำงานเปนทีมหนึ่งเดียว MOE One Team และนำนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการโดยเนนการใช
แฟลตฟอรม และการสื่อสารออนไลนเพิ่มความรวดเร็วทั่วถึงในการบริหารงาน
- การจัดการเรียนการสอนออนไลนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน
หลายวิชาโดยวิทยาลัยเตรียมการและพัฒนาระบบการจัดการสอนออนไลนรองรับการเปดภาคเรียน ในปการ
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ศึกษา 2563
- การยกระดับภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได
รองรับ Thailand 4.0 โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการเรียนภาษาจีนออนไลน
- จัดการศึกษาโดยสงเสริมผูเรียนเปนผูประกอบการ ดวยกิจกรรมบมเพาะธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกเขารับ การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยูในระดับ 3 ดาว
- จัดหลักสูตรระยะสั้นแนะนำวิชาชีพใหกับนักเรียนมัธยมตนประสานงานกับโรงเรียนเครือขายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในปการศึกษา 2562 มีโรงเรียนเขารวมจัดการศึกษา 4
โรงเรียน จำนวนนักเรียน 440 คน ตอภาคเรียน รวมทั้ง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เสริมสรางทักษะวิชาชีพที่สอง
ใหกับนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง
- พัฒนาครูและผูสอนใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล กำกับ
ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบ ในปการศึกษา 2562 ครู
ผูสอนสามารถใชงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม ศธ.02 ออนไลนซึ่งปรับปรุงใหม พัฒนา
หลักสูตรออนไลนจำนวนคนละ 10 รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนออนไลนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มทักษะครูในดาน Digital Literacy และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษา
อังกฤษ (Upgrade)
- การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโนบาย ความตองการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีสถานประกอบการเขารวม 9 สถานประกอบการ ไดรายวิชาฐานสมรรถนะตามแผนการเรียน จำนวน 9
แผนกวิชา
- การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนแนวทางหลัก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active Learning ใน
หองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/ วิธีการยอย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ V-net และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล
- สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการวางแผนรวมกับสถานประกอบการใน
การนิเทศ ติดตามการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแลและ
แกปญหาตางๆ มีนักศึกษาที่ไดรับการนิเทศจำนวน 80 คน สามารถการดำเนินการไดตามแผนปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดจัดประชุมสัมมนาครูฝก ครูนิเทศ เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดรวมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสถานประกอบการเขารวมลงนาม
ความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 9 สถานประกอบการ
- สรางความรวมมือผลิตกำลังคนระดับจังหวัด สรางความยืดหยุนระบบสงตอการศึกษาสามัญกับสาย
อาชีพ สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยการ
อาชีพนครนายกไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษาสงเสริมการจัดหลักสูตรตอ
เนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครนายก “หลักสูตร การใช Google
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สำหรับงาน” ไดรับผลการคัดเลือกระดับดีมาก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
- สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนในโครงการ Fix-it Center โครงการรวมดวยชวยประชาชนใน
เทศกาลสำคัญตางๆ
- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อตอยอดการผลิตของชุมชน สถานประกอบการ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) เรื่องการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกใหมีคุณภาพสูสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งตอเนื่อง โดย
การสรางมาตรฐานการศึกษาและการบริหารงานแบบมีสวนรวม
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 เพื่อถือปฏิบัตินับ
ตั้งแตป พ.ศ. 2507 เปนตนมา จากความสำคัญนี้จึงสรางแรงบันดาลใจใหคณะผูบริหาร บุคลากรครูและเจา
หนาที่ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกรวมมือรวมใจกันพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสูสถานศึกษารางวัลพระราขทานอันทรงเกียรตินี้ ดวยแนวคิดในการพัฒนาคือ การสราง
มาตรฐานการศึกษาและการบริหารงานแบบมีสวนรวม จากการดำเนินการที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก ไดรับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2560 ทำใหองคกร
เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูสถานศึกษารางวัลพระราขทาน 3 ครั้งตอ
เนื่อง
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูสถานศึกษารางวัลพระราขทาน 3 ครั้งตอ
เนื่อง
2. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดการบริหารงานแบบ
มีสวนรวม
3. เพื่อสรางกลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
4.3 กรอบแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก หนาที่หลักของสถานศึกษาคือการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนเปาหมายหลักซึ่งในปจจุบันกำหนดในรูปของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรม โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใดตองสะทอนผลที่เกิดกับผูเรียน
โดยการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทำงานอยางเปนระบบทำงานรวมกันไดดี
รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุดยอมรับผลที่เกิดขึ้นรวมกันและพรอมที่จะ
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แกไขใหดีขึ้น วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จึงไดกำหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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 โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 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
- ไดรับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2556
- ไดรับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2560
- สถานศึกษาประเมินตนเองในปการศึกษา2563 ผานเกณฑที่กำหนด เพื่อเตรียมการเขารับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2564 ตอเนื่องเปนครั้งที่ 3
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
ประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินงานตอผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและสังคม
- นักศึกษามีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ
เสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดเต็มศักยภาพ และทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางเปน กัลยาณมิตร นักศึกษามีภาวะผูนํา และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความรูความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จําเปน มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาที่
เรียน มีทักษะการสื่อสารและการวิจัย (คิดวิเคราะหและแกปญหาเปน) สามารถจบหลักสูตรไดภายในเวลาที่
สถานศึกษากําหนด สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หรือผลิตผลงานได อยาง
สรางสรรค
- วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีการวิเคราะหความตองการของ
ตลาดแรงงานและศักยภาพของสถานศึกษา รายวิชาที่เปดสอนเปน ไปตามโครงสรางหลักสูตร สอดคลองกับวิสัย
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ทัศน และครอบคลุมเปาหมายของสถานศึกษา มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนินงานตอเนื่อง มีการสรุป
ผลการติดตามประเมินและสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจจากทุกฝายไวครบถวน มีการ นําผลประเมินไป
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาสรางความรูดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ มีการสงเสริมการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่เปดสอน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชหรือ
สอดแทรก ในการสอน การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมและเปนปจจุบัน ทันสมัย และ
พัฒนาตอเนื่อง มีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การเผย
แพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายและนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของทอง
ถิ่นและสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา
งานเปนไปอยางตอเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ ทำใหเกิดความเชื่อมั่นและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
- ชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมรวม
กัน ผลการดําเนินงานรวมกันเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม ชุมชนใหการสนับสนุนสถานศึกษาอยางเหมาะ
สมและตอเนื่อง สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน ผูจบการศึกษาไดรับการยอม
รับใหทํางานและกาวหนาในระดับหัวหนางานหรือเปนเจาของกิจการ สถานประกอบการสังคมมีความพึงพอใจ ผู
สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
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
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- 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
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน

www.vesar.org/#/print_sar/2019

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

161

14

0

175

ปวช.2

109

7

0

116

ปวช.3

115

11

0

126

รวม ปวช.

385

32

0

417
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ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

29

22

51

ปวส.2

35

21

56

รวม ปวส.

64

43

107

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

197

97

49.24

ปวส.2

98

75

76.53

รวม

295

172

58.31

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

208

103

49.52

ปวส.2

68

52

76.47

รวม

276

155

56.16

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย
การ/ ผูชวยผูอำนวยการ

2

2

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

25

25

25

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

4

4

4

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

9

9

9

เจาหนาที่

15

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

5

-

-

รวม ครู

38

38

38

รวมทั้งสิ้น

60

38

38
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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

1

1

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

8

6

14

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

6

อาคารปฏิบัติการ

7

อาคารวิทยบริการ

2

อาคารอเนกประสงค

1

อาคารอื่น ๆ

3
รวมทั้งสิ้น

19

ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

ขอมูลงบประมาณ
งบบุคลากร

1619240.00

งบดำเนินงาน

2685900.00

งบลงทุน

1410000.00

งบเงินอุดหนุน

3533370.00

งบรายจายอื่น

0.00
รวมทั้งสิ้น

9248510.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
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ปรัชญา
ความรูดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม
อัตลักษณ
ผูเรียนมีจิตอาสา
เอกลักษณ
สถานศึกษาพัฒนาชุมชน
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุงผลิตและพัฒนากาลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสาคัญ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนดาน
อาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
2. บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี สวนรวมของทุกภาคสวน
3. สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
4. สงเสริมการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู
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
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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
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ดานการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียน และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตร เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน
3. สงเสริมพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุนการพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพกลยุทธ
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
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สังคมแหงการเรียนรู
1. สงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2. สงเสริมความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
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

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
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 3 ดาว

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาด
เล็ก

ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล "พระพฤหัสบดี"

ชนะ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
จังหวัด
เลิศ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ

ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
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
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

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

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา

ชนะ
เลิศ

นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
รางวัล "พระพฤหัสบดี"

ชนะ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
จังหวัด
เลิศ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวดวงใจ สุขขี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายอำนาจ พรมขันธ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

วาที่รอยเกษตร ออกเวชะ
ที่วางอานหนังสือ

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
ที่วางหนังสือ

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
ที่วางอานหนังสือ

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวดวงใจ สุขขี
ที่วางอานหนังสือ

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวดวงใจ สุขขี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอรนุช จางเจริญ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก "สุ

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอำนาจ พรมขันธ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอำนาจ พรมขันธ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายณรงค ไพรดำ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายโอภาส ยิ้มใหญ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายเพชรดี แสงทอง
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวบัณฑิตา รอดตุม
แยมมะกรูดเพื่อสุขภาพ ตรา Eat well

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางวิภาณี รัตนมณี
แยมมะกรูดเพื่อสุขภาพ ตรา Eat well

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางสาวพรพิมล พรหมเจริญ
แยมมะกรูดเพื่อสุขภาพ ตรา Eat well

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางภัคจิรา จิตรมิตร
แยมมะกรูดเพื่อสุขภาพ ตรา Eat well

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
แยมมะกรูดเพื่อสุขภาพ ตรา Eat well

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางวิภาณี รัตนมณี
Grains Ball

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวบัณฑิตา รอดตุม
Grains Ball

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
Grains Ball

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวพรพิมล พรหมเจริญ
Grains Ball

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางภัคจิรา จิตรมิตร
Grains Ball

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวณิชมน บุญผาง
น้ำยาลางงานจากกระทอน

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางณัฐกานต เหรียญทอง
น้ำยาลางงานจากกระทอน

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางจงจิต บูรณศรี
น้ำยาลางงานจากกระทอน

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวชรินรัตน เจริญสง
น้ำยาลางงานจากกระทอน

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางณัฐกานต เหรียญทอง
แอปพลิเคชัน ทองเที่ยวนครนายก (
Nakhonnayok Travel )

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางจงจิต บูรณศรี
แอปพลิเคชัน ทองเที่ยวนครนายก (
Nakhonnayok Travel )

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางสาวชรินรัตน เจริญสง
แอปพลิเคชัน ทองเที่ยวนครนายก (
Nakhonnayok Travel )

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นางณัฐกานต เหรียญทอง
วุนในน้ำมะดัน

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางจงจิต บูรณศรี
วุนในน้ำมะดัน

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวชรินรัตน เจริญสง
วุนในน้ำมะดัน

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายพเดช เกตุชาง
แทนเจาะสวานมือ

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นายปกรณ ลครทิพย
แทนเจาะสวานมือ

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นายพเดช เกตุชาง
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายปกรณ ลครทิพย
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รอง
ชนะ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายณรงค ไพรดำ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นายอำนาจ พรมขันธ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศ

นายโอภาส ยิ้มใหญ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายเพชรดี แสงทอง
นายเพชรดี แสงทอง

รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นายอำนาจ พรมขันธ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

ชนะ
จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

ชนะ
จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

ชนะ
จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวดวงใจ สุขขี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

รางวัล
จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
อื่น ๆ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและ
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก

ชนะ
จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
แผนหอมไลยุง

รอง
ชนะ จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
แผนหอมไลยุง

รอง
ชนะ จังหวัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

วาที่ ร.ต.เกษตร ออกเวชะ
แผนหอมไลยุง

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวดวงใจ สุขขี
แผนหอมไลยุง

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
แผนหอมไลยุง

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุญ
ที่วางอานหนังสือ

ชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
ที่วางอานหนังสือ

ชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ
ที่วางอานหนังสือ

ชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวดวงใจ สุขขี
ที่วางอานหนังสือ

ชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
ที่วางอานหนังสือ

ชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวอรนุช จางเจริญ
เครื่องนวดฝามือ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

วาที่รอยตรี เกษตร ออกเวชะ
เครื่องนวดฝามือ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวดวงใจ สุขขี
เครื่องนวดฝานวด

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
เครื่องนวดฝามือ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
เครื่องนวดฝามือ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

www.vesar.org/#/print_sar/2019

26/62

2/6/2563

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
แจกันจากกระดาษ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ
แจกันจากกระดาษ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางสาวดวงใจ สุขขี
แจกันจากกระดาษ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางเบญจมาศ ออกเวชะ
แจกันจากกระดาษ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นางพัชรินทร วิลัยโรจน
แจกันจากกระดาษ

รอง
ชนะ จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายภานุพงศ ดัชกร
โครงการยุวชนประกันภัย

รองชนะ
จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เลิศ

นางสาวน้ำฝน 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
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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
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครนายก

นางสาวปนัดดา พลากรธารากุล
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
เลิศ

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายนาท บัวงิ้วใหญ
กระบอกฉีดน้ำไฟฟา

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
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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
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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
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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
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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
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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

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวงามใจ ฉิมพลี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุดารัตน บุญสุวรรณ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุดารัตน บุญสุวรรณ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวงามใจ ฉิมพลี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

รองชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวงามใจ ฉิมพลี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

ชนะเลิศ จังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุพรรษา เสงี่ยมงาม
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายสมเกียรติ เนียมพิทักษ
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายบุญญฤทธิ์ บุตรศรี
เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรง
เรือนเลี้ยงไก

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายไกรสร พรมสุข
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายวีระพงษ ปาละชู
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายจตุรง เขียวระยับ
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถานบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3

นายจิรวัฒน เกลียวประเสริฐ
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายสุวัฒน เจริญไทย
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายจตุรนต สวางเวียง
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายเจริญสุข ดียิ่ง
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายธนกฤต เกตุแกว
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นางสาวไพลิน แตงไทย
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายศุภกรณ จันทรฉายแสง
ที่วางอานหนังสือ

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายคุณากร ยุพาพันธ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายภูวดล สิงหดี
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายณัฐพล พงษสวัสดิ์
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายณัฐวุฒิ โสภาแดง
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายกิตติกานต รายะรุจิ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายกิตติกานต รายะรุจิ
เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat)

ชนะเลิศ จังหวัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3

นายอรุณรัชช คำดิษฐ
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นายจตุพงษ จันทคนธ
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รองชนะ
จังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นายดุษฎี ศรีโสด
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายอนุชิต ขวัญออน
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายวาชิต พันธดวง
อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายเสกสรร สาลีกัน
แทนเจาะสวานมือ

รองชนะ
จังหวัด สถาบันการอาชีวึกษาภาคกลาง 3
เลิศ

นายภานุวัฒน เจริญนิตย
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายนภัทร พิราวุธ
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายจักรพงศ อนันตศิริกมล
เครื่องนวดฝามือ

ชนะเลิศ จังหวัด

นางสาวกัลยรัตน ดวงแกวงาม
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายชลทิชา เฉลิมวัฒน
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายศุภากร ผิวออน
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
เลิศ

นายวาทิตย ยิ่งสบาย
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายวิโรจน เอี่ยมอยูแท
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นางสาวสุมาลี เจริญจันทร
เครื่องนวดฝามือ

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นางสาวไพลิน แดงเจริญ
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นางสาวน้ำฝน นครคง
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
เลิศ

นางสาววรรณิสา ปนศิลป
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นายจิรพัฒน อนุพันธ
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
เลิศ

นางสาวสนธยา สอาดพลอย
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นางสาวฐิติยา พันชนะ
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3

นางสาวอรอนงค เพ็ชรขาว
แผนหอมไลยุง

รองชนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จังหวัด
เลิศ
3
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
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
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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
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 จำนวน 119 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
จำนวน 41 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิด
เปนรอยละ 98.76%
1.1.3) ผลสะทอน : 1. นักเรียน นักศึกษา มีมาตรฐานในดานวิชาชีพนั้น
2. นักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 ที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด 126 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : จำนวนผูเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 ที่ได
คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 52 คน (คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 43.63)
2.1.3) ผลสะทอน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก (คาคะแนนเฉลี่ย 41.27)
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 50 คน
2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ
จำนวน 3 คน
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัด 3
ดาว
2. ผลการประเมินศูนยบมเพาะระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 4 ดาว
3. ผลการประเมินศูนยบมเพาะระดับชาติ 3 ดาว
1.1.3) ผลสะทอน : ธนาคารออมสินสาขาองครักษ รวมสงวิทยากรในการรวมพัฒนาผู
เรียนใหมีความรูเรื่องของการเปนผูประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ รวมทั้งการใหความรู
ในการใชระบบการเงินออนไลนผานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน
18 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ระดับ อศจ. จำนวน 12
รายการ
1.2.3) ผลสะทอน
: มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ฝมือ เพิ่มพูนประสบการณใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีคุณลักษณะเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ ใหนักเรียน นักศึกษา
นำดานความรูความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตภายหนา
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน
103 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 52 คน รวมจำนวนผูสำเร็จการศึกษา
จำนวน 155 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 49.52 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปนรอยละ 76.47 รวมจำนวนผู
สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 56.16
1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้ง
ครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง มีระบบเครือขายผู
ปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน โครงการ สงเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาแกผูเรียน
และมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
จำนวน 592 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
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หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. มีผลประเมินองคการมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถาน
ศึกษาขนาดเล็ก
1.2.3) ผลสะทอน : 1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเสีย
สละมากขึ้น
2. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น
1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวย
งานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 162 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวนผูสำเร็จการศึกษา คิด
เปนรอยละ 94.19
1.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) จำนวน 97 คน มีงานทำหรือศึกษาตอ 91 คน คิดเปนรอยละ 93.81
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 75 คน มีงานทำหรือศึกษาตอ 71 คน คิด
เปนรอยละ 94.67 ผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 172 คน มีงานทำหรือศึกษาตอ 162
คน คิดเปนรอยละ 94.19
2) จุดเดน
1) ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
2) ศูนยบมเพาะประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ไดผานการประเมินศูนยบมเพาะฯ
ระดับภาค ผลการประเมินระดับ 4 ดาว เขาสูการประเมินการดำเนินงานศูนยบมเพาะฯ ระดับชาติ
3) มีการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ จัดกิจกรรมความแผนงานไดอยางครบถวน สรุป
รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมครบทุกโครงการ สามารถนำผลการประเมินในแตละโครงการมาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมตอไปไดอยางตอเนื่อง
4) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีความพยายามที่จะทำใหผูสำเร็จการศึกษาไดทำงาน ศึกษาตอ หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยมีการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆ ที่จะทำใหผูสำเร็จการศึกษาเปนคนดี มี
คุณธรรม มีคามรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับ และแตละสาขาวิชา
สาขางาน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) การประสานงานภายในองคกรยังไมทั่วถึง การประชาสัมพันธและการแจงขาวสาร ยังขาด
วิธีการที่ทำใหสมาชิกและบุคลากรรับทราบไดไดทุกคน นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาการประกันคุณ
ภาพฯ ภายในวิทยาลัยฯ นอย
2) ควรพัฒนาการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของแผนกวิชา ใหมีชองการติดตามที่หลากหลายรวดเร็ว และได
ขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ
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4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการอยางตอ
เนื่อง
2) ควรมีแผนและวิธีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง ควรมีการเผยแพรผลงานกิจกรรมใหแพรหลาย สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น
3) แผนกวิชาควรสรางเครือขายศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อการชวยเหลือ สนับสนุนในดานตาง ๆ ของ
แผนกวิชาและสถานศึกษาตอไป
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน
3 ประเภทวิชา ไดแก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม คิดเปนรอยละ
100 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 ประเภทวิชาไดแก อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ และเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : เมื่อนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ทำใหนักเรียนมีความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เมื่อ
นักเรียนออกไปฝกงานในสถานประกอบการสามารถปฏิบัติงานไดจริง และเปนที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ
1.1.3) ผลสะทอน : หนวยงาน สถานประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของใหความรวม
มือในการพิจารณาและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกันอยางเปน
ระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกํา
หนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขาวิชา โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 6 สาขาวิชา
- เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 7 สาขาวิชา โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 5 สาขาวิชา รวมระดับ ปวช.และปวส. จำนวน 11
สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
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- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขาวิชา โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 6 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 75.00
- เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 7 สาขาวิชา โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 71.42
1.3.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมีคุณภาพ
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนไดจัดทำวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
- ครูผูสอนไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนไดกำหนดรูปแบบการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
- ครูผูสอนไดใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการประเมิน
ผลตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
1.1.3) ผลสะทอน : แผนการจัดการเรียนรูตอบสนองความตองการของผูเรียน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยว
กับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตหลักสูตร
1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน การ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู
เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 38 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
1.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษ ที่ ๒๑
1.3.) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน จำนวน 38 คน
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2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
จำนวน 36 คน
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 38 คน
4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 38 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ เรียนรู
จำนวน 35 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิด
เปนรอยละ 97.36
1.3.3) ผลสะทอน
: 1. นายวิรัตน ศรีวิไล
ไดรับโลเกียรติยศ “ครูดีศรีอาชีวะ”
2. นายสันติชัย เชียงสาย ไดรับโลเกียรติยศ “ครูดีศรีอาชีวะ”
3. นางพัชรินทร วิลัยโรจน ไดรับโลเกียรติยศ “ครูดีศรีอาชีวะ”
4. นายเพชรดี แสงทอง ไดรับโลเกียรติยศ “ครูดีศรีอาชีวะ”
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 38
คน
2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 38 คน
3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 38 คน
4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการเรียน จำนวน 38 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน
และดานอื่น ๆ จำนวน 38 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิด
เปนรอยละ 100
1.4.3) ผลสะทอน
: ไดรับการยอมรับและขอบคุณสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนอยางมีคุณภาพ
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ
พัฒนาวิชาชีพ จำนวน 30 คน
2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง
ตอป จำนวน 28 คน
3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 28 คน
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4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ จำนวน 10 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 10 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
คิดเปนรอยละ 55.78
1.5.3) ผลสะทอน
: ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
และเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพและนำผลที่ไดจากการพัฒนาตนเองมาปรับใชกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอน
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 63 หอง
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 84.00
1.6.3) ผลสะทอน
: ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับคอนขางดีมาก
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีการติดตั้งระบบเครือขาย ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 100 Mbps สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มาก จัดใหมีขอมูลพื้น
ฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน การบริหารจัดการศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน งานฟารม เอื้อ
การเรียนรู คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน งานฟารม
สามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ครบทุกที่
1.2.3) ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก เขามาใชบริการอาคารสถานที่
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หองเรียน หองปฏิบัติการ จำนวน 6 แหง สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพทุกครั้ง
และไดรับคำขอบคุณและชมเชยทุกแหง
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ
บำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย
1.3.3) ผลสะทอน
: สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อ
อํานวยประโยชนสําหรับใหบริการแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเเรียน หรือผูใชบริการในสถาน
ศึกษา ไดใชระบบสาธารณูปโภคไดอยางประหยัด และใชประโยชนคุมคา
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
ภาคเรียนที่ 1/2562 คิดเปนรอยละ 81.50 ภาคเรียนที่ 2/2562 คิดเปนรอยละ 82.00
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผูประเมินมีความพึงพอใจอยูใน ระดับปานกลาง ในดานการให
บริการดานสารสนเทศและดานสถานที่
1.4.3) ผลสะทอน
: ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการดานสิ่งแวดลอม และดานบุคลากร
1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ จากระบบอินเตอรของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
ศึกษา ภายใตการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดม (Uninet) ความเร็ว 100 เมกะบิต
ตอวินาที และจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ความเร็ว 100 เมกะบิต มีระบบโครงขาย/
เครือขายภายใน มีการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตจาก งานศูนยขอมูลและสารสนเทศดวย
สายใยแกว (Fiber Optic) ไปยังอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน และมีการติดตั้งระบบเครือ
ขายไรสายตามอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ทำใหทุกแผนกวิชาและงานสำนักงานตาง ๆ
ภายในสถานศึกษา ใชการอินเทอรเน็ตไดครอบคลุม
1.5.2) เชิงคุณภาพ : มีรายงานสรุปแบบประเมินประสิทธิภาพและการใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ปการศึกษา 2562 มีการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดเก็บ
ขอมูลดานตาง ๆ ใหครอบคลุมขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และเปนปจจุบัน มีเจาหนาที่ศูนย
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ขอมูลรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอรและจัดเก็บในระบบ
อินเทอรเน็ต ใหมีความสะดวกในการเรียกและนำขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ แกหนวย
งานภายใน และภายนอก มีการพัฒนาขอมูลในเว็บไซตใหเปนปจจุบันตลอดเวลา และสถาน
ศึกษายังไดนำระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาสื่อการสอน
บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก (ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา) สามารถเขาถึง
ระบบเครือขายไดทุกที่ทุกเวลา โดยเชื่อมโยงระบบเครือขาย และอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุก
หนวยงานภายใน และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปนพื้นฐานในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มอบหมายใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบ
ในการดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม ศธ.02 (DTD2018) ที่พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งทำงานบนเครือขาย LAN ไปดำเนินการเก็บขอมูล
พื้นฐานตาง ๆ ไดแก
1. ขอมูลงานทะเบียน ประกอบไปดวย ขอมูลประวัตินักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ที่
อยู สถานศึกษาที่จบ ระดับ ปการศึกษา ฯลฯ
2. ขอมูลหลักสูตร ประกอบไปดวย ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน ขอมูลแผนการเรียน
ขอมูลครู ขอมูลตารางสอนครู
3. ขอมูลงานวัดผลประเมินผล ประกอบไปดวยขอมูล ผลการเรียนรายวิชา
1.5.3) ผลสะทอน
: มีแบบสรุปรายงานความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา จำนวนสาขา
วิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 44.44
2. จำนวนผูเรียนทั้งหมด 529 คน จำนวนผูเรียนในระบบบทวิภาคี
94 คน คิดเปนรอยละ 15.87
1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยการอาชีพนครนายกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิด
จากขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีการดำเนินการจดบันทึกขอตกลง
ระหวาง (MOU) การสำรวจขอมูลสถานประกอบการ และติดตอประสานงานในการรับ
นักศึกษาฝกอาชีพ ศึกษาดูงาน
2. มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมกับสถานประกอบการ
เปนเวลากึ่งหนึ่งของหลักสูตร และมีการจัดการแผนการเรียน, แผนกการฝกรวมกับสถาน
ประกอบการ ใหตรงตามความตองการสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการนิเทศของครูนิเทศ ชวยแกปญหาผูเรียนในสถาน
ประกอบการ ไดฝกอาชีพครบตามหลักสูตร วางแผนการฝกอาชีพ การวัดผลและประเมินผล
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สถานศึกษาและสถานประกอบการมีความสัมพันธที่ดี และผูจบการศึกษามีงานทำ
1.1.3) ผลสะทอน : ไดรับความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากสถาน
ประกอบการอยางตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน การดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ระหวางการฝกอาชีพ สถานประกอบการรักนักศึกษาที่เคยผายการฝกอาชีพในสถานประกอบ
การของตนเขาทำงาน โดยไมผานกระบวนการทดลองงาน
2) จุดเดน
1) วิทยาลัยฯ นับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเนื่อง
คิดเปนรอยละ 100 โดยสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2) วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหสาขางานวิชาทุกสาขาวิชามีการจัดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
3) ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
แหลงเรียนรู และทำวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกไขปญหาการจัดการเรียนรู
4) วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในดานตาง ๆ รอยละ 100 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
5) วิทยาลัยฯ มีการจัดทำโครงการสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษามีครูที่ไดรับการ
พัฒนาตนเองและมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา
6) วิทยาลัยฯ มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูล
สารสนเทศอยางมีคุณภาพ
7) มีงานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมเพียงพอที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ใหบริการแกหนวยงานภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
8) มีรูปภาพเดนและชัดเจน มีเอกสารประกอบชัดเจน
9) การบริการที่ตองการใหนักเรียน นักศึกษา สนใจและรักการอานโดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน นักศึกษา มี
สวนรวมเสนอสื่อสิ่งพิมพ หองสมุดมีความหลากหลายทั้งหนังสือนิตยาสาร วารสาร หนังสือพิมพ นวนิยาย เรื่องสั้น
10) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงงาน ศูนยวิทย
บริการ การบำรุงรักษาครุภัณฑ และอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สถานศึกษามีการนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
1) ผูเรียนในระบบทวิภาคี ไดรับการฝกอาชีพตรงกับสาขาวิชา จบแลวมีงานทำ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) เพิ่มจำนวนสถานประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
2) การปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3) ครูผูสอนควรจัดทำขอมูลสารสนเทศประจำชั้นเรียนและประจำรายวิชา
4) วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดทำโครงการสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรของคุรุพัฒนา
5) เปลี่ยนระบบไฟเบอรออฟติกภายในสถานศึกษา
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6) บุคลากรที่ดูแลและพัฒนามีนอยไมพอเพียง ทำใหการดูแลรักษาเปนไปอยางลาชา
7) พัฒนาอาคาร กำจัดขี้นกบริเวณอาคาร ตกเรียน หองเรียน กั้นตะแกรงกันนก
8) จัดการเรียนรู เพื่อขยายการคนควาจากหองสมุดไปที่ศูนยการเรียนรู จัดมุมการอานและการคนควาไปที่
แผนกวิชาตางๆ เพื่อสะดวกในการคนควาทิศทางการพัฒนางานในอนาคต
9) อุปกรณเครือขายใชงานมานาน เกิดการเสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย ทำใหในบางจุดอับสัญญาณ หรือ ไมมี
สัญญาณ หองคอมพิวเตอรแมขาย (SAVER)
10) วิทยาลัยฯสนับสนุน สงเสริมการเพิ่มปริมาณผูเรียนระบบทวิภาคีใหมากขึ้น
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ดำเนินการสำรวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
หรือรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
2) วิทยาลัยฯ ควรจะมีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมโดยใหทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม อยางนอยสาขาวิชาละ 1 วิชา เพื่อผูเรียนจะมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและมีคุณภาพ
3) ครูผูสอนควรดำเนินการจัดทำแฟมประวัตินักเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่องและควรมีการตรวจสอบทุก
ภาคเรียน
4) วิทยาลัยฯ โดยฝายงานที่เกี่ยวของควรจัดทำแบบฟอรมสำหรับใหครูที่ไดรับการพัฒนาเขียนรายงานผลจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่นำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) ควรใหระบบมีแบบล็อกอินอัตโนมัติ อินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่
6) พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใชงาน
7) มีงบพัฒนางานอาคาร
8) พัฒนาขนาดของหองสมุด สงเสริมผูเรียนรักการอานและสนใจในรักการอานใหมากขึ้น
9) เพิ่มสาขาวิชาใหมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา และนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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1.1.3) ผลสะทอน
: ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมในการดำเนินงานจาก
บุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน ไดแก องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 8 แผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
- แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา
ภายในประเทศ
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
- สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
1.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยฯ ไดจัดทำโครงการลงนามความรวมมือกับสถานการณ
เพื่อรองรับการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา และมีการมอบทุนการศึกษาทั้งจากหนวยงาน
สถานประกอบการภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 10
กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
1. โครงการตรวจความพรอมของรถโดยสารประจำหมวด 2 และหมวด 3
เทศกาลปใหม 2562 ระดับมาก
2. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาชวงกอน
เทศกาลปใหม 2562 ระดับมาก
3. โครงการอาชีวะอาสาในชวงเทศกาลปใหม 2562 ระดับมาก
4. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It
Center) ปงบประมาณ 2562 ระดับมากที่สุด
5. โครงการจัดทำเครื่องพนละอองน้ำ ระดับมาก
6. โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3
เทศกาลสงกรานต 2562 ระดับมาก
7. โครงการอาชีวะอาสาในชวงเทศกาลสงกรานต 2562 ระดับมาก
8. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาชวงกอน
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เทศกาลสงกรานต 2562 ระดับมาก
9. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด ระดับมาก
10. การสอนระยะสั้น งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “เสมารวมใจเทิดไทองคราชัน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมากที่สุด
3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีการวางแผนการดำเนินการโครงการ
ตามพระราชดำริ ที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม ตามนโยบาย โดยสงเสริมเผยแพรความรู
การฝกอบรมอาชีพ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและบุคคลทั่วไป เพื่อการมีงานทำและประกอบ
อาชีพและแกปญหาความยากจนและจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับ
ชุมชนละสังคมประสานงานองคกร หนวยงานภายนอก สงผลใหการดำเนินงานเปนที่ประจักตอ
สาธารณชน ครบทั้ง 5 ขอ
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต
ปการศึกษา 2562 จำนวน 22 ชิ้นงาน ประกอบดวย
1) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
จำนวน 20 ชิ้น
2) โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา จำนวน 1 ชิ้น
3) หุนยนตอาชีวศึกษา ABU
จำนวน 1 ชิ้น
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค
งานวิจัย
1) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก จำนวน 21 ชิ้นงาน มีผลงานผานเขารวมระดับภาค จำนวน
5 ชิ้นงาน
1.1) ที่วางอานหนังสือ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1.2) อุปกรณตัดวัสดุแบบสไลดดวยมือ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง
1.3) เรือพลังงานไฟฟา (Smart Boat) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
1.4) เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก ชนะ
เลิศ ระดับเหรียญทอง
1.5) โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา Ya-Nang Shower Cream รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
2) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชิ้น มีผลงานผานเขาระดับชาติ
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จำนวน 1 ชิ้นงาน ไดแก
2.1) เครื่องเตือนไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
3) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขัน “มหกรรมหุนยนต
อาชีวศึกษา” รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ ระดับชาติ จำนวน 2 ชิ้นงาน มีผลการแขงขันดังนี้
3.1) เครื่องเตือนสถานะไฟฟากระแสสลับและอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก รางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
3.2) หุนยนต ABU ทีมสุวรรณศร วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รางวัล
เหรียญทองแดง
1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครู ผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย สูการประกวดและการนำไปใชประโยชนจริง เปนที่
ยอมรับจากองคกร หนวยงานภายนอก ผูประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มีสวนเกี่ยวของ สง
ผลใหมีผลงานเปนที่ประจัก โดยไดรับรางวัลใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2) จุดเดน
1) ผูบริหารสถานศึกษา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปไดรับความรับเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) วิทยาลัยฯ มีการทำ MOU สถานประกอบการตาง ๆ เพื่อรองรับการฝกงานนักเรียน นักศึกษา
3) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ไดมีการวางแผนการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ที่ตอบสนอง
ตอชุมชน และสังคมตามนโยบาย โดยสงเสริมเผยแพรความรู การฝกอบรบอาชีพ ใหบริการวิชาชีพ แกชุมชนและ
บุคคลทั่วไปเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพและแกปญหายากจน
4) วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ การจัดกิจกรรมการประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครู ผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย สูการประกวดและการนำไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) สงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบตามภารกิจ ไดเขาอบรม ประชุมสัมมนา งานที่ตามภารกิจ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สงเสริม สนับสนุนใหครู ผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย สูการประกวด
และการนำไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) จัดกิจกรรมโดยใหชุมชนมีสาวนรวมมากขึ้น
2) ควรจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญามาใหความรูในงานอาชีพที่ตรงสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
3) สงเสริมสนับสนุน สรางความตะหนัก การปฏิบัติหนาที่ และสงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบตามภารกิจได
เขาอบรม ประชุมสัมมนางานที่ตามภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4) การรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย สูการประกวด และการนำไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

1

3

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

103

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

89.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

4

12

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

1

2

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

14

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

56.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

2

4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

5

10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

ผลรวมคะแนนที่ได

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 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)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

4

12

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

22

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

88.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

2

4

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

3

6

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

61

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

93.85

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 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)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ขอการประเมิน
คาน้ำหนัก
คาคะแนน
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ขอการประเมิน
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

5
คาน้ำหนัก
2

5
คาคะแนน
5

25 ่ได
คะแนนที
(คาน้ำหนัก10
xคาคะแนน)

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

4

12

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15

12
80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 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)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

รอยละ
87.66
89.57
56
93.68
93.66
88

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

92.94

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

93.85

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

95

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

80
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

รอยละ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

91.00

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)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู

1. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. โครงการประเมินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. โครงการศึกษาดูงานทัศนศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน
4. โครงการเชิญวิทยากรภายนอก/ภูมิปญญาทองถิ่น
5. การติวเพื่อความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา
3. โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
4. โครงการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
5. โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาตางประเทศ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. โครงการกิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
สืบสานประเพณีไทย
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
3. โครงการประชุมผูปกครอง
4. โครงการแนะแนวศึกษาตอวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา
6. โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาและสํารวจความพึงพอใจ ใน
สถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2562
7. โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
8. โครงการตรวจสุขภาพประจาํป
9. โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
10. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
11. กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา การคัดกรองผูเรียน พบ
ครูที่ปรึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
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1. โครงการพัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการจัดหา ปรับปรุงอุปกรณงานสื่อการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนครู วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
3. โครงการกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการซอมบำรุงระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6. โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

2.3 ดานการบริหารจัดการ

1. โครงการซอมบำรุงระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
2. โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
3. โครงการจัดหาหนังสือ และสื่อการเรียน
4. โครงการวิทยาลัยสะอาดนาอยู
5. โครงการซอมบำรุงระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6. โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
7. โครงการจัดหาวัสดุฝกนักเรียนนักศึกษา

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

1. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสุคุณภาพมาตรฐาน
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
กอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพ ฝกอาชีพในสถานประกอบการ
3. โครงการนิเทศและติดตามผลนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกอาชีพ
4. โครงการสัมมนา/ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกอาชีพ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
2. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถาน
ศึกษาชวงกอนเทศกาลปใหม
3. โครงการอาชีวะอาสา
4. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน (Fix It Center)
5. การสอนระยะสั้น

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม หุนยนต
2. โครงการประกวดโครงการ/โครงงาน นักเรียน นักศึกษา
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เอสโซ
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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.)
6 (ปวส.)

417 (ปวช.)
107 (ปวส.)

38
ผูอำนวยการ นางสาววินฑฎา
วิเศษศิริกุล
โทร 081-4068515

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับคุณภาพ

91.00
กำลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2561

2562

Score

Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

89.86

87.66

2. การจัดการอาชีวศึกษา

93.44

93.66

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

97.50

95.00

91.61

91.00

มาตรฐานที่

รวม

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-05-31 เวลา 22:51:15

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.)
6 (ปวส.)

417 (ปวช.)
107 (ปวส.)

38
ผูอำนวยการ นางสาววินฑฎา
วิเศษศิริกุล
โทร 081-4068515

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับคุณภาพ

91.00
กำลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

2561

2562

Score

Score

1.1 ดานความรู

89.58

89.57

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

89.58

56.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

90.38

93.68

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

90.00

88.00

ประเด็นที่

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2561

2562

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

92.94

Score

Score

2.3 ดานการบริหารจัดการ

93.33

93.85

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

89.86

87.66

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

91.43

100.00

2. การจัดการอาชีวศึกษา

93.44

93.66

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

97.50

95.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

92.50

80.00

91.61

91.00

มาตรฐานที่

รวม

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-05-31 เวลา 22:51:15

รางวัลสถานศึกษา

รางวัลสถานศึกษา

รางวัลผู้บริหาร

รางวัลสถานศึกษา

รางวัลผู้บริหาร

รางวัลครูและบุคลากร

รางวัลนักเรียน นักศึกษา

รางวัลสถานศึกษา

ประจำปีกำรศึกษำ

2562
0001110

SAR

สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน
ประจำปีกำรศึกษำ 2556,2560

วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก
88/2 หมู่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนำยก
โทรศัพท์-โทรสำร 037-312568
Website : www.nice-c.ac.th E-Mail : nicevec@gmail.com

