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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

.1 ผลสัมฤทธิ์ 

                 1.1.1 ผลผลิต (Output) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัด

ทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาโดยเปนผูมี

ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

                 1.1.2 ผลลัพธ (Outcome)  นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน ประเมินผาน

มาตรฐานวิชาชีพ มีผลสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เฉลี่ยสูงขึ้น เปรียบเทียบจากปการ

ศึกษา 2562 เปนผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม พรอมเขาสูสถานประกอบการ ศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพอิสระ ไดอยางมีคุณภาพ 

                  1.1.3 ผลสะทอน (Impact) สถานประกอบการ ชุมชนใหการยอมรับและรวมเปนภาคีเครือ

ขายในการจัดอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น                 

 1.2 จุดเดน วิทยาลัยการอาชีพนาแกมีจุดเดนที่ เนนการจัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี ที่ผูเรียน ใชเวลา

สวนหนึ่งในสถานศึกษา โดยมีครูผูสอนที่คอยเตรียมความพรอมทั้งดานทักษะ และพยายามคิดคนนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนพรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรม กอนออกฝกอาชีพในสถานประกอบการ ที่มีทั้ง

เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือทันสมัย และดูแลควบคุมโดยครูฝกในสถานประกอบการ ภายใตกรอบแผนการ

ฝกอาชีพและการนิเทศติดตาม ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน นักศึกษาขณะฝกงาน ฝกอาชีพมีรายได เรียน

จบแลวมีโอกาสเขาทำงานในสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 

 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  โดยวิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังมีจุดที่ควรพัฒนา คือ การจัดระบบดูแลผูเรียน ความเขม

แข็งของกระบวนการทำงานของครูท่ีปรึกษา หรือการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาเพื่อปองกัน

ปญหาการออกกลางคัน และจัดหาครุภัณฑเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   สำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนาดาน

ตางๆ อีกท้ังการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนคิดคนนวัตกรรมองคความรูใหม และนำไปพัฒนาตอยอดใหผูเรียน

จนสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพได
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2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาแกไดดำเนินการ

จัดการเรียน การสอน โดยเนนรูปแบบการปฎิบัติจริง และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการบูรณา

การคุณธรรม จริยธรรม นำนวัตกรรม และสื่อการสอนมาใชเพื่อสอน และฝกให นักเรียน นักศึกษาไดเกิดทักษะ

สูงสุด ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุน บริหารงานโดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจน

มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร เชิญผูเชี่ยวชาญ มาบรรยายฝกอรมอยางตอเนื่อง พรอม

สรางจิตอาสาใหนักเรียน นักศึกษา โดยการออกรวมโครงการอำเภอยิ้ม ซอมบำรุงรักษา เครื่องยนต เครื่องใช

ไฟฟาในครัวเรือนรวมกับทางสวนราชการอำเภอนาแกทุกเดือน สรางความประทับใจใหประชาชนผูมาใชบริการ

เปนอยางยิ่ง 

         ดานการสรางความมั่นใจใหผูประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวม

มือ  ( MOU ) รวมกับสถานประกอบการในการสงนักเรียน นักศึกษาออกฝกประสบการณและฝกอาชีพ เพื่อใหผู

เรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ภายใตการดูแล ควบคุมของครูฝกในสถานประกอบการ โดยสถาน

ประกอบการสามารถรวมพัฒนารายวิชา พัฒนาแผนการเรียน แผนการฝกรวมกับสถานศึกษา พรอมทั้งเปด

โอกาสใหผูสำเร็จการศึกษาจบแลวเขาทำงาน ดั่งคำที่วา " ผูใชรวมคิด ผูผลิตรวมกำหนด และมีสวนรับผิดชอบตอ

ผุสำเร็จการศึกษา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 โดยการจัดการศึกษาเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ไดทำความรวมมือกับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่อำเภอนาแกกวา 10 แหงโดยออกฝกอาชีพ

หลักสูตรระยะสั้นใหแกกลุมนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่มากกวา 1500 คน จำนวน 30 หลักสูตร 

         อีกหนึ่งภารกิจที่สถานศึกษาขับเคลื่อนจนบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดคือ การจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีการขยายและเพ่ิมความรวมมือกับสถานประกอบการที่หลากหลายในกลุม

อุตสาหกรรม นอกจากน้ียังมีการพัฒนาประสบการณครูผูสอนวิชาชีพใหฝกประสบการณเเพื่อนำองคความรู และ

การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตในการจัดการเรียน การสอน 

         ทั้งนี้ตลอดปการศึกษา 2563 ประเทศไทยเผชิญสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบนโยบายเตรียมความพรอมการจัดการ

เรียน การสอนออนไลน วิทยาลัยการอาชีพนาแกไดดำเนินการจัดการเรียน การสอนออนไลนในยุค R New 

Normal  โดยเปนการดำเนินการขับเคลื่อนดวยศักยภาพทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เทคโนโลยี องคความรู

และการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

         วิทยาลัยการอาชีพนาแกเปนสถานศึกษาขนาดเล็กและใหมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ 2555 นักเรียน 
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นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายและอยูในพ้ืนที่บริการในรัศมี 20 กิโลเมตร มาเรียนโดยรถมอเตอรไซตและรถรับสง 

ผูเรียนสวนใหญผูปกครองเปนเกษตรกร มีรายไดนอยถึงปานกลาง ดังนนเพื่อจูงใจใหผูเรียนหันมาสนใจ และ

เขาใจในการเรียนสายอาชีพ ซ่ึงเรียนจบแลวสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพ

ไดเลย จึงไดเนนการจัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. และ ปวช. บางสาขา 

 

4.2 วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ภายใตการดูแล ควบคุมของครูฝกในสถาน

ประกอบการ 

        2. เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสใชและเรียนรูเครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยในสถานประกอบการ 

        3. เพ่ือใหผูเรียนมีรายไดจากการฝกอาชีพ ลดภาระของครอบครัว 

        4. สรางโอกาสใหผูเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแลวมีโอกาสในการเขาทำงานในสถานประกอบการเลย  

4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

  

4.4 วิธีการดำเนินงาน 

         1. จัดทำแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         2. ศึกษาความตองการของผูเรียนตามสาขาวิชา ในการออกฝกอาชีพ 

         3. ติดตอ ประสานงาน และทำบันทึกขอตกลงกับสถานประกอบการ ตามสาขาวิชาที่ผูเรียนตองการและ

อยูในขอกำหนดของสำนักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 

         4. รวมกับสถานประกอบการจัดทำแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ และสงนักศึกษาออกฝกอาชีพโดยมี

กำหนดการนิเทศการฝก โดยครูนิเทศ พรอมวัดผลประเมินผลรวมกับสถานประกอบการ 

 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

         1. นักศึกษาในระดับ ปวส.ไดฝกปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ 

         2. นักศึกษามีรายไดระหวางการฝกอาชีพ 

         3. จำนวนนักศึกษาในระดับ ปวส. เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน  

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

        1. ผูเรียนมีทักษะเพ่ิมมากขึ้นจากการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

        2. ผูเรียนไดใชและเรียนรูเคร่ืองมือ เทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยในสถานประกอบการ 

        3. ผูเรียนมีรายไดจากการฝกอาชีพ ลดภาระของครอบครัว 

        4. ผูเรียน สำเร็จการศึกษาแลวสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการไดโดยความสมัครใจ
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพนาแก 219 หมู 1 ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

  โทรศัพท 042530958  โทรสาร 042530959     

  E-mail e – mail acnk_2555@hotmail.com  Website http://nkcc.ac.th/t/

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตั้งอยูเลขที่ 219 หมู 1 ตำบลนาคูอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จัดตั้งเมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 94 ไร 1 งาน  24 ตารางวา  

  พ.ศ.  2553  เปนศูนยการเรียนรูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม โดยเปดการเรียน การ

สอนท่ีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟากำลัง  

  พ.ศ. 2554  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ใชท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดินโคกหนองแซงสาธารณประโยชน หมู 1 ตำบลนาคูอำเภอนาแก เนื้อที่ประมาณ 94 

ไร 1 งาน 24 ตารางวา โดยการประสานงานจาก นายพิเชฏษ          หล่ังทรัพย  ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการนครพนม เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแก  

  พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแกสังกัด สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการการขอใชที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

จังหวัดนครพนม โดยไดรับการสนับสนุน จากนายไพจิตร ศรีวรขาน นายชูกัน   กุลวงษา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดนครพนม องคการบริหารสวนตำบลนาคู และประชาชนชาวอำเภอนาแก โดยใชงบประมาณเหลือจายในการ

จัดตั้ง 

                ปจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพนาแก มีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร  

  สถานศึกษาไดรับการประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 บนเนื้อที่  94 ไร  1 

งาน 24 ตารางวา  โดย  นายพงศเทพ   เทพกาญจนา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยูที่   เลขที่  

219 หมูท่ี 1  ตำบลนาคู  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย 48130    

 เขตติดตอ 

  ทิศเหนือจรด  ถนนสาธารณะสายหนองหอย-แขนนาง 
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  ทิศใตจรด  ที่ดินสาธารณะประโยชน 

  ทิศตะวันออกจรด ถนนสาธารณะ (ถนนดินแดงและสระน้ำ) 

  ทิศตะวันตกจรด ที่ดินสาธารณะประโยชน 

  การจัดการศึกษา

  หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา 

   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  เปดสอน 2  ประเภทวิชา 

    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

     สาขาวิชาการบัญชี   - สาขางานการบัญชี 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

     สาขาวิชาชางยนต   - สาขางานยานยนต 

     สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง   - สาขางานไฟฟากำลัง 

     สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

    

   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน 2 ประเภทวิชา 

    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

     สาขาวิชาการบัญชี   - สาขางานบัญชี 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   - สาขางานเทคนิคยานยนต 

     สาขาวิชาชางไฟฟา   - สาขางานไฟฟากำลัง 

     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส    

อุตสาหกรรม 

   3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ปตอ. 

   4. การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

  สภาพชุมชน

   สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุมและมีบางสวนมีลักษณะเปนที่ราบลุมแมน้ำ  คือ  สวนที่อยูตามริมฝง

ลำน้ำก่ำและลำน้ำบัง

  สภาพเศรษฐกิจ
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  ประชากรสวนใหญของตำบลนาคูมีการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  คือการทำนาเปนอาชีพหลัก    

อาชีพนอกจากเกษตรกรรม  ไดแก  คาขาย  รับจางทั่วไป  เลี้ยงสัตวคิดเปนรอยละ  ดังนี้ 

                  -  ทำนา  ทำไร  ทำสวน                รอยละ  ๗๕ 

                  -  รับจางท่ัวไป                         รอยละ  ๑๐ 

                  -  คาขาย                               รอยละ  ๕ 

                  -  เลี้ยงสัตว                           รอยละ  ๕ 

                  -  อื่นๆ                                 รอยละ  ๕

  สภาพสังคม

  จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดในภาคอีสานตอนบน นับเปนเมืองชายแดนที่มีความอุดม สมบูรณความสวยงาม

ของทิวทัศนและมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธรวมทั้ง ประวัติศาสตรที่ยาวนานไมแพจังหวัดอื่นๆ มี

พระธาตุพนมเปนปูชนียสถานคูบานคูเมือง จังหวัดนครพนม  มีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หางจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ ๗๔๐ กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน ๑๒ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม 

นาแก ทาอุเทน เรณูนคร บานแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหวา โพนสวรรคนาทม และอำเภอวังยาง รวม ๙๗ 

ตำบล ๑,๑๒๓ หมูบาน 

   จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตติดตอ ไดแก  

   ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

   ทิศใต ติดตอกับเขตอำเภอดงหลวง อำเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

   ทิศตะวันออก ติดกับแขวงคำมวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแมน้ำโขง เปน

เสนกั้นพรมแดน  

   ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอำเภอกุสุมาลยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร สภาพโดย

ท่ัวไปของจังหวัดนครพนมเปนที่ราบลุม มีที่ราบสูงและภูเขาอยูบาง มีแมน้ำสายสั้น เปนสาขายอยแยกจากแมน้ำโขง

มาหลอเลี้ยงความอุดมสมบูรณภายในพ้ืนที่สวนใหญมี แมนน้ำโขงไหลผาน นครพนม        จึงนับวาเปนจังหวัดที่มี

แหลงน้ำที่สมบูรณภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมขึ้นอยูกับดานการเกษตร การคาปลีก คาสง และดาน

อสังหาริมทรัพยเปนสำคัญ 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 129 0 78 207

ปวช.2 73 0 59 132

ปวช.3 107 0 43 150

รวม ปวช. 309 0 180 489

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 89 89

ปวส.2 0 101 101

รวม ปวส. 0 190 190

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 130 108 83.08

ปวส.2 98 84 85.71

รวม 228 192 84.21

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 108 102 94.44

ปวส.2 95 81 85.26

รวม 203 183 90.15

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
1 1 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 8 8 8

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 2 2 2

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 17 11 16

เจาหนาที่ 7 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
6 - -

รวม ครู 27 21 26

รวมทั้งสิ้น 41 21 26

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

อุตสาหกรรม 3 3 6

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 5 5 10

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 0

รวมทั้งสิ้น 5

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 4709780.00

งบดำเนินงาน 2117065.00

งบลงทุน 1375000.00

งบเงินอุดหนุน 5961879.00



7/6/2021 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0215 11/58

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบรายจายอื่น 0.00

รวมทั้งสิ้น 14163724.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “ทักษะดี มีวินัย ใฝเรียนรู  คูคุณธรรม”

  อัตลักษณ

   “ยิ้ม ไหว แตงกายสุภาพ”

  เอกลักษณ

  “บริการชุมชน”

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  “ผูสำเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ”

  พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุก

ภาคสวน 

4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 

5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย 

  เปาประสงค

  1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 

3. เพ่ือนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา 

๕.๕ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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  ยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้ 

 ๑. ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       ทุกคนผาน

การอบรมลูกเสือเนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม และสรางภูมิคุมกันหรือปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

 ๒. ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก 

การจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธีเพื่อเสริมสรางความรู 

ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและ

แกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท 

 ๓. ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคน

ทุกชวงวัยสอดคลองกับภูมิสังคมอัตลักษณ และความตองการของชุมชน  พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีระบบ

เงินเดือนคาตอบแทนพิเศษ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูสำเร็จการศึกษาในกลุม สาขา ปาหมาย มีงานทำ

หลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผูใชที่มีตอสมรรถนะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ มีเปาหมายดังนี้ 

 ๑. กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัด

ท่ีสำคัญ ไดแก มีฐานขอมูลการผลิตและความตองการกำลังคนอาชีวศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู

เรียนสามัญศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ผูสำเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผูสำเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตรงตามขอมูลความ

ตองการกำลังคน อัตราการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา ๑ ป และ

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             และมาตรฐานอาชีพ 

 ๒. การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง     มีตัวชี้วัดที่

สำคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความตองการของ
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ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี       และการวิจัยจัดการเรียน

รูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษาใชชุมชนเปน

แหลงเรียนรูทางวิชาชีพ ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ 

เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

๓. การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ไดแก จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค

ความรูที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัยและพัฒนา จำนวน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร และจำนวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังน้ี 

 ๑. กำลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะ

วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย ๔.๐ มีตัวชี้วัดที่สำคัญไดแก ผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป    และสมรรถนะวิชาชีพ และ

ความพึงพอใจของภาคผูใชท่ีมีตอผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษา    มีตัวชี้วัดที่

สำคัญ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

 ๓. หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด

ท่ีสำคัญ ไดแก หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา จำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและความพึง

พอใจของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 

 ๔. การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพ่ิมศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ไดแก สถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษา จำนวน

โครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกำลัง

คนดานการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

 ๑. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาไดรับ
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บริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก สัดสวนผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ ๑ (ปวช.๑) เทียบกับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูเขาเรียนหลักสูตรทวิ

ศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ ๑ (ปวส.๑) 

เทียบกับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และอัตราการเพิ่มขึ้นของผูเรียนระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพที่ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน ผูเรียนที่มีความจำเปนพิเศษ       ที่ไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา        ที่ยืดหยุน หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยตอบสนองความตองของผูเรียนและผูใชอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก ระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจำตัว

ประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกันระหวางสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบันเพื่อใช

ประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา      การติดตามและประเมินผลระบบฐานขอมูลเกี่ยว

กับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให

บริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอื่นได และความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและ

ใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายดังนี้ 

 ๑. ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด

ท่ีสำคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางจิตสำนึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม ผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสำนึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม และสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 ๒. ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่สำคัญ 

ไดแก จำนวนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถาน

ศึกษาพอเพียง” ผูเรียนอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำรงชีวิต   ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำรงชีวิต 

 ๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวชี้

วัดท่ีสำคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิต เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและนำไปใชประโยชน หนวยงานภายนอกที่รวมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย 
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สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเปาหมายดังนี้ 

 ๑. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่สำคัญไดแก 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิ

บาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล และความ พึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสีย

กับการจัดการอาชีวศึกษา 

 ๒. นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก 

นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ และนวัตกรรมดานการพัฒนาการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 ๓. สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแก เครือขายความรวมมือ

ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 ๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไดแกสถานศึกษาที่

มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาที่ไดรับการยกระดับคุณภาพใหได

คุณภาพตามมาตรฐาน 

  

๘. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ 

 ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สูการปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญหลาย

ประการ ไดแก สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถวน และครอบคลุม   การมีสวน

รวมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับ

ปฏิบัติผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร การประชาสัมพันธ เพื่อสรางความตระหนัก ความรู ความ

เขาใจในความสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และการนำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 ๘.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ มีดังนี้

    ๑. การสรางความรูความเขาใจ ใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสำคัญและพรอมเขารวมในการผลักดัน

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสรางความเขาใจกับหนวยงาน องคการ และภาคีเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

    ๒. การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙             กับแผน

ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำ

ปงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   ๓. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

    ๔ การสรางชองทางใหภาคีเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวาง
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ขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

 ๘.๒ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแผน

พัฒนาการอาชีวศึกษา เปนการติดตามประเมินผลที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษาเขามา

มีสวนรวมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ โดยสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาเองควบคูไปกับการประเมิน

ของหนวยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกำหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชา 

  กลยุทธ

  

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาขนาดเล็กองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาขนาดเล็กองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญ

ทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด

นครพนม

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิติศักดิ์ พลราชม 

สิ่งประดิษฐเครื่องเตือนอุทกภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นางสาวประภาพร ยตะโคตร 

องคความรูภาคภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายเทอดพงษ พอสีชา 

สิ่งประดิษฐคอนกรีตผลิตกระแสไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายชาญวิทย พลราชม 

สิ่งประดิษฐสายรัดกันรั้ง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมนตรี วงคตาผา 

สิ่งประดิษฐแทนตัดกนหอยขม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายณรัช พิมทอง 

สิ่งประดิษฐเครื่องปมน้ำจากถังน้ำ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายชาญวิทย พลราชม 

สิ่งประดิษฐอุปกรณชวยรั้งประตู

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายธนยศ กวานเหียน 

สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายชัยธวัฒน ศรีแสนวรกุล 

สิ่งประดิษฐแอนิเมชั่นอาเซียนนารู

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายอภิชัย แสงมณี 

สิ่งประดิษฐโมบายแอบพลิเคชั่นบริหารจัดการหองเรียน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นางสาวพรพิมล โกพลรัตน 

สิ่งประดิษฐกระเปานวด 2 in 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายณรัช พิมทอง 

สิ่งประดิษฐ เครื่องอบแผล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายชาญวิทย พลราชม 

สิ่งประดิษฐ สายรัดกันรั้ง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นายกิติศักดิ์ พลราชม 

สิ่งประดิษฐ เครื่องเตือนอุทกภัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นางสาวประภาพร ยตะโคตร 

การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษา

อังกฤษ Flood Warning System

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นางสาวเขมสุดา เชื้อคำเพ็ง 

โครงงานวิทยาศาสตรยาดมสมุนไพร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกนกพรรณ นวลงาม 

ครูผูควบคุมและฝกซอมแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ

ปวช

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยสารพัดชาง

อุบลราชธานี

นายมนตรี วงคตาผา 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนท่ี ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยสารพัดชาง

อุบลราชธานี

นายเกรียงชัย แหวนวงษ 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยสารพัดชาง

อุบลราชธานี

นายวิชยา ไทยรัมย 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดมารยาทไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

อุบลราชธานี

นางสาวประภาพร ยตะโคตร 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษา

อังกฤษ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธาณี

นายสุชาติ ชุมพร 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะงานรถยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายสมสิทธ์ิ สมบัติใหม 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะการงานเครื่องยนตเล็ก

ดีเซล ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายสฤษดิ์ พลราชม 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายมนตรี วงคตาผา 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอม

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายมนตรี เชื้อดวงผูย 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมอุปกรณ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกชัย แกวขวัญ 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะงานฝกฝมือ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวพรพิมล โกพลรัตน 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงาน

บัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวนันทพร วงคอุดดี 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองาน

บัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายเกรียงชัย แหวนวงษ 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวศิริพร มาตยเลี่ยม 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย-หญิง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวศิริพร มาตยเลี่ยม 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง ชาย -

หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวประภาพร ยตะโคตร 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดพูดสาธิตในที่สาธารณะเปน

ภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายวิชยา ไทยรัมย 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง

และประวัติศาสตรชาติไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายวิชยา ไทยรัมย 

ครูผูควบคุมและฝกซอมทักษะการประกวดรักการอาน ภาษาไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมนตรี วงคตาผา 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate

Amplifier)กำลังขับกวา 30x30 watt ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายสราวุฒิ เกื้อทาน 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควาบคุมอุปกรณ

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายมนตรี วงคตาผา นายมนตรี เชื้อดวงผูย 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายสุชาติ ชุมพร นายอุดมเดช ลีนาลาด 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเคื่องยนตเล็กดีเซลล ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายสุนทร ปุมเปา นายธนยศ กวานเหียน 

แขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายสฤษดิ์ พลราชม 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวพรพิมล โกพลรัตน นางสาวจักรีทิพย ศรีคำแซง 

แขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวสุธิดา ทะนันท นายจุลศักดิ์ ปตโชติชัย นายชัยธวัฒนศรีแสนวรกุล

นายอภิชัย แสงมณี 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-

Commerce

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายจิระวัฒน แซงดาว 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิระวัฒน แซงดาว 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวประภาพร ยตะโคตร 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางอังสุมาริน แสงสวาง 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายสุชาติ ชุมพร นายอุดมเดช สีนาลาด 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายสุนทร ปุมเปา นายธนยศ กวานเหียน 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายสฤษดิ์ พลราชม 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมนตรี วงคตาผา 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate

Amplifier) กำลังขับไมนอยกวา 30x30 watt ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

1.นางสาวสุธิดา ทะนันท 2.นายจุลศักดิ ปตโชติชัย 3.นายชัยธวัฒน ศรีแสนว

รกุล 4.นายอภิชัย แสงมณี 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-

Commerce

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิชยา ไทยรัมย 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรภัทร นอยเมืองโพน , นายภัทรพล วงศคำจันทร 

แขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายทรรศภูมิ ผางจันทะ , นายวัชระ วงศศรีชา 

แขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายศักยณิพิฐ พรหมจันทร นายอรรถพล พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายนภัสกร ปูบุตรชา 

แขงขันทักษะงานฝกฝมือ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวพัชราภา โกพลรัตน , นางสาวกุลธิดา มีพรหม 

แขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายอัษฎาวุฒิ วงศศรีชา , นายภาณุวัฒน ชะลอ 

แขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายพันธกานต มนคาถา , นายธนภัทร เชื้อคำเพ็ง 

แขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวชมพูนุท ธ.น.ปน 

แขงขันทักษะการประกวดพูดสาธิตในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายอาทิตย ลอยเลื่อน , นางสาวพิมพชนก พิมสวาง 

แขงขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

น.ส.ชนิดาพร คำมุงคุณ , นายอัฎษฎาวุฒิ พอตาแสง 

สิ่งประดิษฐสายรัดกันรั้ง
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายชิติพัฒน แกวทน , นายชินวัตร โทนาคง 

สิ่งประดิษฐเครื่องเตือนอุทกภัย
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

น.ส.นพรัตน พวกคง , น.ส.ชมพูนุท ธะนะปน 

องคความรูภาคภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

น.ส.ไอริน หอมสมบัติ , น.ส.ประภาพร พอทอง 

โครงงานวิทยาศาสตรยาดมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
ชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายธีรเทพ ศิลชาติ , นายสุริยา สามลรัมย 

แขงขันทักษะงานรถยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายคมกฤษ พรหมดี , นายกลมภัทร กุลสุทธิชัย 

แขงขันทักษะการงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายพัทรพงษ ผุยเตชะ , นายวุทธิวัตร พันธัง 

แขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกซโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวนพรัตน พวกคง 

แขงขันทักษะการประกวดรองเพลงสากลหญิง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวนวรัตน หลานเศษฐา 

แขงขันทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นางสาวเมธิกา สังชาดี 

แขงขันทักษะการประกวดรักการอาน ภาษาไทย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายวัชระพล โฉมงาม , นางสาวลักษิการ เหลาสุนา 

แขงขันทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรไทย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม

นายณัฐพงษ วงคตาข่ี , นายทรงสิทธ วงตาผา 

สิ่งประดิษฐแทนตัดกนหอยขม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

น.ส.ศิริลักษณ ชัยราช , นายกิติพัฒน ศิริวัชรโรจน 

สิ่งประดิษฐเครื่องปมน้ำจากถังน้ำ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายสมศักดิ์ แกวจันดา , นายอาลัน ธ.น.นา 

สิ่งประดิษฐอุปกรณชวยรั้งประตู

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

น.ส.อริสา จันทวิไล , นายธีรภัทร บุตรดี 

สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑจากขี้้เลื่อย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพันธกานต มนตคาถา , นายธนภัทร เชื้อคำเพ็ง 

สิ่งประดิษฐแอนิเมชั่นอาเซียนนารู

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายณัฐิวุฒิ แสนสามารถ , น.ส.ไอริน หอมสมบัติ 

สิ่งประดิษฐโมบายแอบพลิเคชั่นบริหารจัดการหองเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

น.ส.กุลจิดา มีพรหม , น.ส.จิรัฐิติกาล ศรีเครือ 

สิ่งประดิษฐ กระเปานวด 2 in 1

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

น.ส.ณัฐฐินันท สุวรรณกูล , นายอลงกรณ พอชมภู 

สิ่งประดิษฐเครื่องอบแผล

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

บานแพง

นายวัชระ วงศศรีชา และ นายทรรศภูมิ ผางจันทะ 

แขงขันทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (Mobile

Amplifier)

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นางสาวพัชราภา โกพลรัตน และ นางสาวกุลธิดา มีพรหม 

แขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นายอาทิตย ลอยเลื่อน และ นางสาวพิมพชนก พิมสวาง 

แขงขันทักษะการประกวดมารยาทไทย

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

นางสาวชมพูนุท ธ.น.ปน 

แขงขันทักษะการประกวดพูดสาธิตในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

ชุมแพ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทรรศภูมิ ผางจันทะ นายอรรถพล พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate

Amplifier)กำลังขับกวา 30x30 watt ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายทรงสิทธ์ิ วงคตาผา นายศักดิ์ณิพัฐิ พรหมจันทร 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควาบคุมอุปกรณ

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุริขา เสนาจันทร นายอโนชา นามมะกรณ 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายศราวุฒิ แดงทาขาม นายภาคภูมิ อวนวัง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเคื่องยนตเล็กดีเซลล ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายวิรพัฒน ธ.น.ปน นายอนุสรณ วงคตาหลา 

แขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายภานุเมศ วังทะพันธ นายอัษฎายุธ สีบุญเรื่อง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวอินทิรา แกวจันดา นางสาวหน่ึงฤทัย วงคศรีชา 

แขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายพันธกานต มนตคาถา นายธนภัทร เชื้อคำเพ็ง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-

Commerce

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายณัฐพงษ พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวจิตตราภรณ พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายอรรถสิทธิ์ เนียมแดง 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอริศา สังขคีรี 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวทักษพร พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นางสาวมุขรินทร เพชรดีคาย นางสาวมินวดี โยนอก 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายวุฒิพงษ ชาศรี่ นางสาวศรีสุดา พรหมพินิจ 

แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครพนม

นายศราวุฒิ แดงทาขาม 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายศราวุฒิ แดงทาขาม 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายภาคภูมิ อวนวัง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิรพัฒน ธ.น.ปน 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวิรพัฒน ธ.น.ปน 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายอนุสรณ วงคตาหลา 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภานุเมศ วังทะพันธ นายอัษฎายุธ สีบุญเรือง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายทรรศภูมิ ผางจันทะ นายอรรถพล พรหมพินิจ 

. แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate

Amplifier) กำลังขับไมนอยกวา 30x30 watt ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายพันธกานต มนตคาถา นายธนภัทร เชื้อคำเพ็ง 

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-

Commerce

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

) นางสาวมุขรินทร เพชรดีคาย นางสาวมินวดี โยนอก 

แขงขันทักษะพื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

นายวุฒิพงษ ชาศรี นางสาวศรีสุดา พรหมพินิจ 

. แขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาแก ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 12 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม 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

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 สถานศึกษาพอเพียง

  มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา มีนโยบายขยายผลของสถานศึกษาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารอยางตอเนื่องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 สถานศึกษาคุณธรรม

  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ สงเสริมการขับเคลื่อสถานศึกษาคุณธรรม อัตลักษณครอบคลุมทั้งผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน และพัฒนาอยางตอเนื่องชัดเจนเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.3 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีการสรางองคความรูใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา ในการเปนผูประกอบการ สงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนที่สนใจเพื่อสรางรายไดและสงเสริมการเปนผูประกอบการ
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผลสัมฤทธ 

  1.1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

      1.1.1. เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 221 คน 

      1.1.2. เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

100% 

      1.1.3. ผลสะทอน : สถานประกอบการที่เขามารวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 1. 

รานวสันตคอมพิวเตอรอำเภอนาแก 2. รานตอยการยาง 3. การไฟฟาอำเภอเรณูนคร 4. ราน

ศักดิ์สวางอำเภอนาแก 5. บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย จำกัด 

 

  1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

      1.2.1. เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) 33  

      1.2.2. เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 38.37  

      1.2.3. ผลสะทอน : หนวยงานท่ีใหการยกยองสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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1. ผลสัมฤทธิ์ 

   1.1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

       1.1.1. เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 25 คน 

                           2. ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 1 คน 

       1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการ ไดรับผลการ

ประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดนครพนม 

       1.1.3. ผลสะทอน : หนวยงานที่ใหการยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมี

สมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

 

   1.2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

       1.2.1. เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 14 คน 

       1.2.2. เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ไดแก 

                            1. นายศราวุฒิ   แดงทาขาม ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. ระดับจังหวัดและไดรับรางวัล รองชนะเริศอันดับที่ 

1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            2. นายภาคภูมิ  อวนวัง ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. ระดับจังหวัดและไดรับรางวัล รองชนะเริศอันดับที่ 1 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            3. นายวีรพัฒน  ธ.น. ปน ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด และรางวัลเหรียญเงิน ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            4. นายอนุสรณ  วงคตาหลา ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด และรางวัลเหรียญเงิน ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                            5. นายภานุเมศ   วังทะพันธ ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ชวช. ระดับจังหวัด

                            6. นายอัษฎายุธ  สีบุญเรือง ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ชวช. ระดับจังหวัด

                            7. นายทรรศภูมิ  ผางจันทะ ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
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ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate Amplifire) กำลังขับไมนอยกวา 

30*30 watt ระดับ จังหวัดและ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            8. นายอรรถพล  พรหมพินิจ ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องเสียง (Intergrate Amplifire) กำลังขับไมนอยกวา 

30*30 watt ระดับ จังหวัด และ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            9. นายพันธกานต  มนคาถา ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Comerce ระดับจังหวัด 

                            10. นายธนภัทร  เชื้อคำเพ็ง ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Comerce ระดับจังหวัด 

                            11. นางสาวมุขรินทร  เพชรดีคาย ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชา

พื้นฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตรชาติไทย ระดับจังหวัด 

                            12. นางสาวมินวดี  โยนอก ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน 

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตรชาติไทย ระดับจังหวัด และ

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                            13. นายวัฒิพงษ  ชาศรี  ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน 

การประกวดมารยาทไทย ระดับจังหวัด 

                            14. นางสาวศรีสุดา  พรหมพินิจ ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชา

พื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับจังหวัด         

        1.2.3. ผลสะทอน : หนวยงานที่ใหการยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ

วิชาชีพของผูเรียน คือวิทยาลัยเทคนิคนครพนม อาชีวศึกษาจังหวัด จังวัดนครพนม

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผลสัมฤทธิ์ 

   1.1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

       1.1.1. เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา  จำนวน 183 คน 

       1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษา รอยละ  90.1 % 

       1.1.3. ผลสะทอน : หนวยงานที่ใหการยกยองสถานศึกษาในการดูแลแนะแนวผูเรียน คือ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ภายในอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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   1.2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

        1.2.1. เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 

499  คน   

        1.2.2. เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค รอยละ 

100% และมีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด 

        1.2.3. ผลสะทอน : หนวยงานที่ใหการยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนมและวิทยาลัยการ

อาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 

 

   1.3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

        1.3.1. เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงาน

ทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาตอ 

จำนวน 192 คน 

        1.3.2. เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงาน

ทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ รอย

ละ 100% 

        1.3.3. ผลสะทอน : หนวยงานใหการยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู

สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาตอ คือ บริษัทมิตรศิลปเซ็นเตอรกรุป อำเภอนาแก ฯลฯ

  2) จุดเดน

  ดานความรูและดานทักษะ 

       จากการสำรวจ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาแกที่สำเร็จการศึกษา พบวา นักเรียน นักศึกษาบาง

สวนเรียนจบแลวสามารถหางานทำไดเลยและนักเรียน นักศึกอีกสวนมีความประสงคจะศึกษาตอทั้งที่เดิมและใน

ระดับปริญญาตรีที่สูงข้ึน ซึ่งสังเกตุเห็นไดวานักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะที่สามารถนำไปใชในการดำเนิน

ชีวิตได หรือบางคนสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการศึกษาตอได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

       นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาแกเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจาก
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การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา ปรากฏวา นักเรียน นักศึกษาทุกคนเปนผูที่มีจิตอาสา 

ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่นและไมสรางปญหาใหกับสังคม

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จุดที่ควรพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานความรู ดาน

ทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

คือ การจัดระบบดูแลผูเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพงานครูที่ปรึกษา การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความ

หลากหลายท่ีครอบคลุมท้ังการปองการยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การปองกันปญหาการออกกลางคัน พรอมทั้ง

ตองมียุทธศาตรในการเพ่ิมปริมาณผูเรียน อีกทั้งการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ตลอด

จนการจัดการเรียน การสอนดานทักษะการคิดวิเคราะห  

และนำเทคโนโลยีหรือการเรียนการสอนออนไลนมาเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดาน

ความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ของวิทยาลัยการ

อาชีพนาแก คือ การสรางความตระหนัก ความเขาใจใหคณะครู บุคลากร เห็นความสำคัญของการจัดระบบดูแลผู

เรียน การประสานงานกับผูปกครองและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาระบบติดตาม ผูเรียน เพื่อปองกันปญหาการออก

กลางคัน การติดตามผูสำเร็จการศึกษา การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจ ใฝเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิด

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอีกกระทั่งการนำโครงการบมเพาะ

ผูประกอบการ การหารายไดระหวางเรียน มาพัฒนาเติมเต็มใหแกนักเรียน นักศึกษา ไดเกิดทักษะการเปนผูประกอบ

การและเตรียมความพรอมกอนกาวออกไปประกอบอาชีพอิสระอยางแทจริง

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานหลักสูดอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดคาอาชีวศึกษา

ดานหลักสูตรอาชื่วศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ดังน้ี 

    1.1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

        1.1.1. เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รอยละ 20% 

        1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
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วิทยาลัยยังไมไดทำการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

        1.1.3. ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 

    1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพิมเติม 

         1.2.1.  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิมเติม จำนวน 1 สาขา

วิชา 

         1.2.2. เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 20% 

         1.2.3. ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบหรือปรับปรุง รายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิมเติม คือ สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา

ออกไปฝกประสบการณ

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 

    1.1.  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

         1.1.1. เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ รอยละ 63 

         1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับ ดี 

         1.1.3. ผลสะทอน : ผลการทดสอบทางการศึกษระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) มี

คาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 

 

   1.2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
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        1.2.1.  เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 27 คน 

        1.2.2.  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100  

        1.2.3. ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยมีคาสูงขึ้นจาก

ปการศึกษที่ผานมา 

 

   1.3. การจัดการเรียนการสอน 

        1.3.1. เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

จำนวน 26 คน 

                             2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 27 

คน 

                             3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 27 คน 

                             4. ครูที่ใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการ

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 27 คน 

                             5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 13 คน 

       1.3.2. เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 88 

       1.3.3. ผลสะทอน :สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกประสบการณ 

 

   1.4. การบริหารจัดการชั้นเรียน  

        1.4.1. เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน  27 คน 

                             2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 27 คน 

                             3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 27 คน 

                             4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ

เรียน จำนวน 27 คน 

                             5. ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอื่น ๆ จำนวน 27 คน 
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        1.4.2. เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรืยน รอยละ 100 

        1.4.3. ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน การสอน 

สังเกตไดจากการเขาเรียนของนักเรียนในแตละรายวิชา 

 

   1.5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

       1.5.1. เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 13 คน 

                            2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 27 คน 

                            3. ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 27 คน 

                            4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 27 คน 

                            5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 27 คน 

       1.5.2. เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 

89.6 

       1.5.3. ผลสะทอน : ครูผูสอนมีผลงานดานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม มีงานวิจัยนวัตกรรมที่

นำไปประยุกตใชในการเรียน การสอน และมีครูที่สามารถทำผลงานทางวิชาการขอเลื่อน

วิทยฐานะชำนาญการได 1 ทานคือครูวิชยา ไทยรัมย 

        

   1.6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

        1.6.1. เชิงปริมาณ :หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน  จำนวน 8 หอง 

        1.6.2. เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 25 

        1.6.3. ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา ครูผูสอน เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงในระดับดี

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

    1.1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

        1.1.1. เชิงปริมาณ : มีระบบครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพความเร็ว 800 Mbps 

        1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับดี 

        1.1.3. ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน วิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยเชน 

ศธ02ที่ใชในการจัดการฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษา 

 

    1.2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

        1.2.1. เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมที่ไดรับการ

พัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู รอยละ 53.12 

        1.2.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคาสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน หรืองานฟารม อยูในระดับดี 

        1.2.3. ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูสนเกี่ยวของเขามาใชบริการ

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม คือ องคการบริหารสวน

ตำบลนาคู 

 

    1.3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

        1.3.1. เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปาการ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยซึ่ง

วิทยาลัยการอาชีพนาแกไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

        1.3.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูใน

ระดับดี 

        1.3.3. ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูใน

ระดับดี 
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    1.4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

        1.4.1. เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริถาร 0 

        1.4.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยไมมีการประเมินระดับความพึงพอใจ 

        1.4.3. ผลสะทอน :  

 

    1.5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

        1.5.1. เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา อินเทอรเน็ตมีความเร็ว 800 Mbps และครอบคลุมทุกอาคารของวิทยาลัย 

        1.5.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา วิทยาลัยยังไมไดมีการประเมิน 

        1.5.3. ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ดานนำนโยบายสูการปฏิษัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีว

ศึกษาดัานการนำนโยบายสูการปฏิบัติตมรายการประมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี 

    1.1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

        1.1.1.  เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในระดับ 

ปวส. 5 สาขาวิชา 

                             2. ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี รอยละ 38.07 

        1.1.2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยไมมีการประเมินแตไดรับการนิเทศกติดตามจากคณะศึกษานิเทศกแลว 

        1.1.3. ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ สถานประกอบการที่นักเรียน 

นักศึกษาออกไปฝกประสบการณ

  2) จุดเดน
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  จุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ คือสถานศึกษามีการใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำ

แผนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูหนวยการเรียน มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนตลอดจนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวและใชขอมูล

สารสนเทศในการจัดการ และโดดเดนในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการทำความรวมมือและสงนักเรียน 

นักศึกษาออกฝกอาชีพ รวมกับสถานประกอบการ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ ผูเรียนขณะเรียนมีรายได จบแลวสถานประกอบการรับเขาทำงานเปน

พนักงานตอเน่ือง

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก คือ การ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมบูรณาการสรางองค

ความรูและพัฒนาผูเรียนอีก ทั้งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือเพิ่่มวิชาใหมเพื่อยกระดับ

คุณภาพดานการจัดการเรียน การสอนตอไป

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

คือ การจัดสรรอัตราพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขวัญกำลงัใจในการทำงาน

ของครูอัตราจาง และเจาหนาท่ี อีกทั้งการจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ่งกอสราง  เพื่อพัฒนาระบบทางกายภาพของสถาน

ศึกษา ใหนาอยู นาดู นาเรียน และครุภัณฑเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะใหทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

    1.1.1 เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รอยละ 100 

    1.1.2 เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทานมีสวนรวมในการบริหารสถาน
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ศึกษา มีการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสถานศึกษา 

    1.1.3 ผลสะทอน : การขับเคลื่อนสถานศึกษาเปนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาทุกมิติ เพราะคณะครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใหความรวมมือ 

 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

    1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน รอยละ 100 

    1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยยังไมมีการประเมินความพึงพอใจในสวนนี้ 

    1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม ในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คือบริษัทนิปปอนเพนต(ประเทศไทย) จำกัด บริจาค

วัสดุฝกสีพนรถยนต 

 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

    1.3.1 เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 5 กิจกรรม 

    1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใน

ระดับดี 

    1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา เชน องคการบริหารสวนตำบลนาคู โรงเรียน

บานนาคู ที่วาการอำเภอนาแก เปนตน

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาดังนี้ 

1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

    1.1.1 เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จำนวน 5 ชิ้น 

    1.1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
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งานวิจัย 

                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน เกษตรผสมผสานอัฉริยะ 

4.0  

                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เหรียญทอง เครื่องปรับแรงดันไฟที่ชาต

รตแบตเตอรี่อัตโนมัติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง เทียนหอมจากไขถัว

เหลืองกลิ่นมะกรูด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

                         รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง ตูอบแหงแสงอาทิตยพลังงานรวม 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

                         รางวัลชมเชย เหรียญเงิน กระเปารียูสจากปายไวนิล 

                           

                          

    1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใช

ประโยชนหรือเผยแพร คือวิทยาลัยเทคนิคบานแพง

  2) จุดเดน

  จุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง

การเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก คือ มีการบริการ

ชุมชน การบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู

เรียน และครูผูสอนมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและดำเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียน การสอนในชั้น

เรียน ผูเรียนสามารถประยุกตไปใชในรายวิชาโครงการ และครูผูสอนมีนวัตกรรมที่สามารถนำออกไปใชในชุมชนได

จริง จนไดรับการยอมรับอยางหลากหลาย และมีครูตนแบบที่เปนวิทยากรใหกับสถานศึกษาหลายแหงในพื้นที่อำเภอ

นาแกในการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม อีกทั้งคณะครูยังมีการใชสื่อการสอนที่ที่พัฒนาไปสูการเรียนการสอน

ออนไลนใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ฝกงาน ฝกอาชีพในสถานประกอบการ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จุดที่ควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียน

รู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของวิทยาลัยการอาชีพนาแกคือ การพัฒนาครูผูสอนใหมี

ความตระหนัก และจัดทำนวัตกรรมการเรียน การสอนที่ทันสมัย เชน การผลิตสื่อ การสอนออนไลน การคิดคน

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐท่ีนำไปใชประโยชนในชุมชน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร

สนับสนุนครุภัณฑท่ีทันสมัย พรอมท้ังจัดงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหสถานศึกษาไดคอยๆ

พัฒนาเปนศูนยกลางนวัตกรรมชุมชนตอไป อีกทั้งสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรเห็นความสำคัญของ

การพัฒนานวัตกรรม รวมกับชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือปรับบทบาทของสถานศึกษาใหเปนองคกรที่สรางสังคม

แหงการเรียนรูอยางแทจริง
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 15

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 95

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 4 8

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 11

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 44.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 3 15

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 2 4

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 47

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 72.31

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 4 24

ผลรวมคะแนนท่ีได 24

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 4 8

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 43

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 95.56

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 20.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 95.45

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 60

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 100

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 77.56

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 44

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 72.31

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 80

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 76.67

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.56

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 85.57

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

  6.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

6.1.1 สถานศึกษาพอเพียง ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาพอเพียง ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ :

วิทยาลัยมีการดำเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการดำเนินโครงการตางๆ ของทางวิทยาลัย เชน โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพครู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐหิจพอเพียง โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ภายในวิทยาลัยฯ ตามหลักปรัชาของเศรษรกิจพอเพียง เปนตน และยังนำหลักปรัญาของเศรษ

บกิจพอเพียงมาประยุกยใชในการจัดการเรียนการสอน

6.1.2 สถานศึกษาคุณธรรม ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาคุณธรรม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ :

วิทยาลัยการอาชีพนาแกไดดำเนินโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนการปลูกฝงให

นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมหรือคติธรรมประจำใจในการดำรงชีวิต 

และวิทยาลัยการอาชีพนาแกไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประ

ชุมสัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

จากกระทรวงศึกษาธิการ

  2) จุดเดน

  จุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ คือสถานศึกษามีการใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำ

แผนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูหนวยการเรียน มีการบริหาร
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จัดการชั้นเรียนตลอดจนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวและใชขอมูล

สารสนเทศในการจัดการ และโดดเดนในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการทำความรวมมือและสงนักเรียน 

นักศึกษาออกฝกอาชีพ รวมกับสถานประกอบการ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ ผูเรียนขณะเรียนมีรายได จบแลวสถานประกอบการรับเขาทำงานเปน

พนักงานตอเน่ือง

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก คือ การ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมบูรณาการสรางองค

ความรูและพัฒนาผูเรียนอีก ทั้งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือเพิ่่มวิชาใหมเพื่อยกระดับ

คุณภาพดานการจัดการเรียน การสอนตอไป

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

คือ การจัดสรรอัตราพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขวัญกำลงัใจในการทำงาน

ของครูอัตราจาง และเจาหนาท่ี อีกทั้งการจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ่งกอสราง  เพื่อพัฒนาระบบทางกายภาพของสถาน

ศึกษา ใหนาอยู นาดู นาเรียน และครุภัณฑเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะใหทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  6.2 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

6.2.1 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ : ดี

สถานศึกษามีการสรางองคความรูใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา ในการเปนผูประกอบการ สงเสริม

สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนที่สนใจ เพื่อสรางรายไดและสงเสริมการเปนผู

ประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาดังตอไปนี้  

    1.  Car care Service 

    2. ไกสแน็ค เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน และสามารถนำความรู

ท่ีไดไปประกอบอาชีพได
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  2) จุดเดน

  จุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง

การเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของวิทยาลัยการอาชีพนาแก คือ มีการบริการ

ชุมชน การบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู

เรียน และครูผูสอนมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและดำเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียน การสอนในชั้น

เรียน ผูเรียนสามารถประยุกตไปใชในรายวิชาโครงการ และครูผูสอนมีนวัตกรรมที่สามารถนำออกไปใชในชุมชนได

จริง จนไดรับการยอมรับอยางหลากหลาย และมีครูตนแบบที่เปนวิทยากรใหกับสถานศึกษาหลายแหงในพื้นที่อำเภอ

นาแกในการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม อีกทั้งคณะครูยังมีการใชสื่อการสอนที่ที่พัฒนาไปสูการเรียนการสอน

ออนไลนใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ฝกงาน ฝกอาชีพในสถานประกอบการ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จุดที่ควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียน

รู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของวิทยาลัยการอาชีพนาแกคือ การพัฒนาครูผูสอนใหมี

ความตระหนัก และจัดทำนวัตกรรมการเรียน การสอนที่ทันสมัย เชน การผลิตสื่อ การสอนออนไลน การคิดคน

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐท่ีนำไปใชประโยชนในชุมชน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร

สนับสนุนครุภัณฑท่ีทันสมัย พรอมท้ังจัดงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหสถานศึกษาไดคอยๆ

พัฒนาเปนศูนยกลางนวัตกรรมชุมชนตอไป อีกทั้งสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรเห็นความสำคัญของ

การพัฒนานวัตกรรม รวมกับชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือปรับบทบาทของสถานศึกษาใหเปนองคกรที่สรางสังคม

แหงการเรียนรูอยางแทจริง
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. กลยุทธที่ 1 สรางและสงเสริมองคความรู เปาประสงค ผูเรียนมี

สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน แผนงาน โครงการ 1.

โครงการเตรียมความพรอมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2. โครงการ

เตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตัวชี้วัด 1. นักเรียน นักศึกษาผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอยละ ๑๐๐ 2. นักเรียน นักศึกษา มี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

เฉลี่ยทั้งสถานศึกษา สูงกวาปการศึกษา 2563

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. กลยุทธที่ 2 สงเสริมดานทักษะและการประยุกตใช เปาประสงค

1. ผูเรียนมีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ 2. ผู

เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนงาน

โครงการ 1. โครงการสงเสริมบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

แบบครบวงจร 2. โครงเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ตัวชี้วัด 1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชามีแผน

ธุรกิจและดำเนินการครบทุกแผนก 2. นักเรียน นักศึกษา และครู

ผูควบคุมมีผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพสูงกวาระดับภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. กลยุทธที่ 1 สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค เปาประสงค นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค แผนงาน โครงการ 1. โครงการ

สถานศึกษาคุณธรรม 2. โครงการภูมิใจและรักษาเอกลักษณของ

ชาติไทย 3. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษาและการมีงานทำ

ตัวช้ีวัด 1. ผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมระดับ

คะแนนไมนอยกวา รอยละ 60 2. บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการฯ รอยละ 70 3. นักเรียน

นักศึกษา สำเร็จการศึกษาแลวมีงานทำหรือศึกษาตอ ไมนอยกวา

รอยละ 80

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ดานหลักสูตร

อาชีวศึกษา เปาประสงค พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและสถานประกอบ

การ แผนงาน โครงการ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ ตัวชี้วัด 1. สถานศึกษามีหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

ตลาดแรงงาน 2. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือเพิ่มเติม

รอยละ 100

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา เปาประสงค สถานศึกษามีแผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อการพัฒนาอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง แผนงาน โครงการ 1. โครงการจัดทำแผนการ

เรียนรูมุงเนนสมรรถนะโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูในสถาน

ศึกษา (PLC) ตัวชี้วัด 1. ครูผูสอนจัดทำแผนการเรียนรูที่มี

คุณภาพ รอยละ 100 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ รอยละ 80 3.สถานศึกษาพัฒนาการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูในสถานศึกษา (PLC) ครบทุกแผนกวิชา

เปนจำนวน รอยละ 100
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ดานการบริหาร

จัดการ เปาประสงค สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพ

แวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ 1. โครงการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยการอาชีพนาแก 2. โครงการ

ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตัวชี้วัด 1. ความพึง

พอใจของครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ตอสิ่ง

แวดลอม ภูมิทัศนในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 2. ความพึง

พอใจของครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ตอ

สัญญานอินเตอรเน็ตมากกวารอยละ 70 3. ครูผูสอนสามารถ

จัดการเรียน การสอนออนไลนไดรอยละ 100

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ดานการนำนโยบายสู

การปฏิบัติ เปาประสงค สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนิน

การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ

รวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวม

ท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แผนงาน โครงการ 1. โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 2. โครงการบาน วัด โรงเรียน 3. โครงการอาชีวบริการ

ตัวช้ีวัด 1. สถานประกอบการมีความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา

ทางดานทักษะ การฝกงาน ฝกอาชีพ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคในระดับมากกวารอยละ 80 2. ชุมชน ผูปกครอง วัด

หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษาใน

การนำนโยบายสูการปฏิบัติในระดับมากกวารอยละ 80
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.5 สถานศึกษาพอเพียง 1. เปาประสงค มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถาน

ศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารอยางตอเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน โครงการ 1. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.

โครงการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 4. โครงการจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด 1. จำนวนผูเขารวม

โครงการมากกวารอยละ 70 2. จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวารอยละ 70 3. บุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวารอยละ 70

4. จำนวนส่ือ แหลงการเรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงท่ีเพิ่มขึ้น

2.6 สถานศึกษาคุณธรรม 1. เปาประสงค สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ สงเสริมการขับ

เคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ครอบคลุมทั้งผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน และพัฒนาอยางตอเนื่องชัดเจน

เปนรูปธรรมอยางย่ังยืน แผนงาน โครงการ 1. โครงการจัด

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 2. โครงการขับเคลื่อนสถาน

ศึกษาคุณธรรม ดวยโครงงานคุณธรรม 3. โครงการสรางครูแกน

นำและผูเรียนแกนนำของสถานศึกษา ตัวชี้วัด 1. จำนวนครูและผู

เรียนที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 2. จำนวนโครงงาน

คุณธรรมในสถานศึกษาที่ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา มี

มากกวา รอยละ 60 3. จำนวนครูแกนนำและผูเรียนแกนนำของ

สถานศึกษา มากกวารอยละ 40

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. เปาประสงค สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน

องคกรตาง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา

กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชนสูสังคมแหงการ

เรียนรู แผนงาน โครงการ 1. โครงการยกระดับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ตัวชี้วัด 1. สถานศึกษามีวัฒนธรรม

องคกรในการทำงานแบบมีสวนรวมและดำเนินงานภายใตกรอบ

เวลาอยางมีคุณภาพทุกฝาย ทุกงาน รอยละ 100
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. เปาประสงค สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร

ตาง ๆ ที่สามารถนาไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผย

แพรสูสาธารณชน แผนงาน โครงการ 1. โครงการประกวด

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค 2. โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่ง

ประดิษฐรวมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด 1. จำนวน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากปการศึกษา 2563 2. จำนวน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่ไดรับการพัฒนารวมกับชุมชนและนำ

ไปใชอยางนอย 3 ชิ้น

3.3 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 1. เปาประสงค สถานศึกษามีการสรางองคความรูใหกับผูเรียน

อาชีวศึกษา ในการเปนผูประกอบการ สงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนที่สนใจ เพื่อสรางรายไดและสง

เสริมการเปนผูประกอบการ แผนงาน โครงการ 1. โครงการบม

เพาะผูประกอบการใหม 2. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 3.

โครงการหารายไดระหวางเรียน ตัวชี้วัดสถานศึกษา 1. สถาน

ศึกษามีนักเรียน นักศึกษาดำเนินโครงการบมเพาะผูประกอบการ

ใหมครบทุกแผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100 2. นักเรียน นักศึกษา

ท่ีเขารับการอบรมสามรถเขียนแผนธุรกิจได รอยละ 100 3. สถาน

ศึกษามีนักเรียน นักศึกษาดำเนินโครงการหารายไดระหวางเรียน

ครบทุกแผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100


