รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสองและ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 17 ก าหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึก ษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ง ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกั บกฎกระทรวงการประกั นคุณภาพการศึก ษา พ.ศ.
2561 ข้อ 3 กาหนดให้ส ถานศึก ษาจัดระบบประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ
การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในการจัด
การศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาด้ านอาชีว ศึก ษา ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชีพ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ การฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ คือมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ส่วน คือ
บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ผลจากการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ภาพรวมจากการประเมินตนเองพบว่า วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่กาหนดซึ่งเป็นนโยบายที่ สาคัญของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
พฤษภาคม 2562
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คาชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเองประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่
1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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สารบัญ
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
สารบัญตาราง
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
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- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
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สารบัญตาราง
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45

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
พ.ศ. 2561-2564
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน คะแนนที่ได้ 81.21 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คะแนนที่ได้ 90.96
- ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้ 91.25
- ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
คะแนนที่ได้ 91.25
- ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คะแนนที่ได้ 90.38
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
คะแนนที่ได้ 76.40
- ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้ 76.00
- ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
คะแนนที่ได้ 74.00
- ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
คะแนนที่ได้ 81.33
- ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้ 74.29
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้ 76.25
- ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม คะแนนที่ได้ 80.00
- ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
คะแนนที่ได้ 72.50
1.2 จุดเด่น
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
6. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
7. การทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
8. การบริหารจัดการชั้นเรียน
9. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
10. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัการสถานศึกษา
11. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
13. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
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4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดทักษะวิชาชีพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผสู้ อนได้รบั การพัฒนามากขึ้น และนาผลจากการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิท ยาลัยเทคนิคนนทบุรี เลขที่ 116 หมู่ 6 ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11150
โทรศัพท์ 02-9855111
โทรสาร 02-9855111 ต่อ 111
E-mail Technicnon_13@hotmail.co.th Website www.technicnon.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2553 สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2535 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ บนเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ของวัดราษฏร์
นิยม โดยพระครูประชาธรรมนาถ (หลวงพ่อแฉ่ง) อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้เช่า
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เปิดสอนหลักสูตรการจัดการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ รับ นร. นศ. ที่จบระดับ ม.3
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี รับ นร. นศ. ที่จบระดับ ม.3
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิศึกษา เปิดสอน นร. นศ. ที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ รับ นร. นศ. ที่จบระดับ ปวช. และ ม.6
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภาคสมทบ รับ นร. นศ. ที่จบระดับ ปวช. และ ม.6 (ภาค
ค่า)
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทวิภาคี รับ นร. นศ. ที่จบระดับ ปวช. และ ม.6
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Will เปิดสอน นักศึกษาในสถานประกอบการ
8. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม เปิดสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
สภาพชุมชน
สถานศึกษาอยู่ในเขตการปกครองของพื้นที่ของตาบลราษฎร์นิยม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วน
ใหญ่ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ 19,891 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 85
ของพื้นที่ทั้งหมดของตาบล มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อบต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
จานวนหมูบ่ ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เต็มทัง้ หมูบ่ ้าน 8 หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองขุนศรี
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านราษฎร์นิยม
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หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

3
4
5
6
7
8

หมู่บ้านราษฎร์นิยม
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านราษฎร์นิยม
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านคลองนาหมอน

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ
การเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวนผัก
การปศุสัตว์
ได้แก่ เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด
การประมง
ได้แก่ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล และปลาตะเพียน
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั้มน้ามันและก๊าซ
จานวน 2 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 44 แห่ง
โรงสี
จานวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1ผลิตสินค้านานาชนิดออกสู่
ตลาด เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี โรงงานผลิตเครื่อง
เขียน โรงงานผลิตสมุด โรงงานผลิตสีเทียน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
สภาพสังคม
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีสถานีตารวจภูธรไทรน้อย ดูแลให้บ ริก ารด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อย และศูนย์
ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจาท้องถิ่น ตาบลราษฎร์นิยม (ที่พักสายตรวจ) อยู่ด้านหน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ด้านประชากร
ตาบลราษฎร์นิยมมีประชากรทัง้ สิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 จานวน 4,934 คน แยก
เป็นจานวนประชากรชายจานวน 2,466 คน ประชากรหญิงจานวน 2,468 คน ความหนาแน่น ของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 140 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
ด้านศาสนา
ในพื้นที่ตาบลราษฎร์นิยมมีศาสนสถานที่สาคัญ ดังนี้
1. วัด จานวน 2 แห่ง คือ วัดราษฎร์นิยม วัดลากค้อน
2. โรงเรียนสอนศาสนา จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอัลฟุรกอน
ด้านการศึกษา
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลราษฎร์นิยม มีจานวน 9 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 แห่ง คือ
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์นิยม
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลากค้อน
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
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2. โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ระดับประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
- โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
- โรงเรียนวัดลากค้อน
2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนราษฎร์นิยม
3. ระดับอาชีวศึกษา จานวน 2 แห่ง คือ
3.1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
3.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
นายอํานาจ สังข์ทอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

นางรุจิรา ฟูเจริญ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
นางสาวผาณิต ศรีคาํ เงิน
หัวหน้างานบุคลากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายถาวร โสมณวัฒน์
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมพร แจ้งแสง
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายปณิตพล พัชโรรส
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ

นางวราพร ตันพิริยะกุล
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอโนทัย รักการ
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

นางสาวสาคร ขุนอําไพ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ เย็นลับ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวกุลชา เจริญดํารงเกียรติ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสุชน ฤทธิโคตร
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นายชัยพล สุกรินทร์
หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล

นายอํานวยชัย มืดทัพไทย
หัวหน้างานพัสดุ

นายประชา กันทรมงคล
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวนุชนาถ คลังนุช
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางสุทิศา อ่อนส้มกฤษ
หัวหน้างานการเงิน

ว่าที่ร.ต.รัฐศักดิ์ โกบประยูร

นางสาวรุ่งทิพย์ จิ๋วสง่า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวศิริภักดิ์ สีมาวงค์

นางสาวชนิดาภา กัลยานี
หัวหน้างานการบัญชี

นายจุฑานนท์ แสนจําหน่าย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายกิตติศักดิ์ อ้นครุฑ

นายวัฒนา อารักษ์คุณากร
หัวหน้างานสื่อ
การเรียนการสอน

นายธวัฒน์ พรประเสริฐ
หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
นายวุฒิชัย ทรายวิเชียร
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นายคุณ เวชวิรยิ พาณิชย์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นายสมชาย เมืองนิล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวุฒิชัย ทรายวิเชียร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายอํานวยชัย มืดทัพไทย
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า

นายจักรชัย พรหมศรีสุข
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชรินทร์ ชิตตันสกุล
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเลื่อนวิทย์ อารีย์
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ
นางผาณิต ศรีคําเงิน

จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างซ่อมบํารุง

นายภิญโญ บัวศรี
หัวหน้าแผนกวิชา
เทคนิคพี้นฐาน

จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน

นางสาวกรฤดี สุขะวัฒนะ

นางสาวนุชนาถ คลังนุช

นางจารุวรรณ รัตนโภคา

หัวหน้าแผนกวิชา
การบัญชี

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หัวหน้าแผนกวิชา
ธุรกิจค้าปลีก

หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

370

15

32

417

ปวช.2

199

21

13

233

ปวช.3

282

3

54

339

รวม ปวช.

851

39

99

989

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

78

63

141

ปวส.2

73

144

217

รวม ปวส.

151

207

358

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

315

105

33.33

ปวส.2

128

97

75.78

รวม

443

202

45.60
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

349

293

83.95

ปวส.2

212

179

84.43

รวม

561

472

84.14

ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รบั ใบอนุญาตผูจ้ ัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ

4

4

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รบั การบรรจุ/ ผู้ที่ได้รบั การ
รับรอง

22

22

20

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

5

5

4

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

13

11

12

เจ้าหน้าที่

19

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ)

9

-

-

รวม ครู

40

38

36

รวมทั้งสิ้น

72

38

36

ประเภท
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม

6

5

11

พาณิชยกรรม

3

3

6

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

9

8

17

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรียน

3

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

1

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้น

11
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ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

19,101,360.00

งบดาเนินงาน

8,419,277.00

งบลงทุน

141,000.00

งบเงินอุดหนุน

879,3870.00

งบรายจ่ายอื่น

5,506,416.00

รวมทั้งสิ้น

41,961,923.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นาจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี”
อัตลักษณ์
“สถานที่ชวนมอง สนองชุมชน มากล้นวิชาการ”
เอกลักษณ์
“มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้าใจ ใฝ่สงิ่ ประดิษฐ์”
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
“วิท ยาลัย เทคนิ ค นนทบุ รี เป็ นองค์ก รที่ ผ ลิ ตและพั ฒ นาก าลั ง คนอย่ างมี คุ ณภาพ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน”
พันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซงึ่ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4. พั ฒ นางานวิจั ย สิ่ง ประดิษฐ์ นวัต กรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจั ด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย
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เป้าประสงค์
1. กาลังคนด้านวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกระดับการศึกษา ใน
จังหวัดนนทบุรี ได้รับบริการทางการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
5. การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพั ฒ นาก าลังคนด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรและผู้สาเร็จการศึก ษาให้มีส มรรถนะ สอดคล้องกั บความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์
1. ผลิตและพั ฒนากาลัง คนด้านวิชาชีพให้มีส มรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
2. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
6. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ
รางวัล ระดับ

ให้โดย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแยกคราบน้ามันออก ชนะเลิศ ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
จากน้า
การรปะกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
กล่องกาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน
สานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ ภาค
เครื่องเกี่ยวข้าว 2017
อาชีวศึกษา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เครื่องเกี่ยวข้าว 2017
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล ระดับ

ให้โดย

การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานถัง
สานักงานคณะกรรมการการ
รางวัลอื่น ๆ ภาค
ปั่นผ้าประหยัดพลังงาน
อาชีวศึกษา
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแยกคราบ
น้ามันออกจากน้า

ชนะเลิศ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

นายประวัติ เต็มรัตน์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแยกคราบ
น้ามันออกจากน้า

ชนะเลิศ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

นางสาวชนิดาภา กัลยานี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแยกคราบ
น้ามันออกจากน้า

ชนะเลิศ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

นายอโนทัย รักการ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายธงชัย ระย้า
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวกรฤดี สุขะวัฒนะ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายจุฑานนท์ แสนจาหน่าย
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ปรึกษา ผลงานกล่องกาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายอโนทัย รักการ
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
ปรึกษา ผลงานกล่องกาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC
นายคมสัน ต่อสุวรรณ
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
ปรึกษา ผลงานกล่องกาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC
จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายธนาวุฒิ หอมสิน
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิญโญ บัวศรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายภิญโญ บัวศรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครูที่
ปรึกษา ผลงานเครื่องเกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นางวราพร ตันพิริยะกุล
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายจุฑานนท์ แสนจาหน่าย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเจษฎา เรืองสุขนิรันดร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทปี่ รึกษา
โครงงานถังปั่นผ้าประหยัดพลังงาน

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางสาวทานตะวัน สุวรรณอร่าม
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน รถตัด
หญ้า ปวช.3

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายเริงชัย ศาลาลอย
การประกวดสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
แกะสลัก 3 มิติ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ

นายศราวุธ มั่งมีดี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
ถอดน็อตถ่ายน้ามันเครื่อง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายวรวุฒิ จันทร์สาน
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานกล่อง
กาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายภานุรุจ ศรีบุญเรือง
รอง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานถังปั่นผ้า

ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
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๑๖

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ประหยัดพลังงาน

ชนะเลิศ

และกรุงเทพมหานคร

นายพุฒิพงษ์ แตกเงิน
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคุนรุ่นใหม่ ผลงานกล่อง
กาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC

รอง
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ภาค
ชนะเลิศ
และกรุงเทพมหานคร

นายกฤษณะ เกษรา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
เกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายศิริพงษ์ แพรดา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานถังปั่นผ้า ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประหยัดพลังงาน
นายกฤษณะ เกษรา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน เครื่อง
เกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายนนทวัชร สีดาดาษ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานเครือ่ งยนต์แก๊สโซลีน
และเครืองยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายวรพจน์ ภู่มาลี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานเครือ่ งยนต์เล็ก
ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนพงษ์ ปานะพงษ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานการเขียน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ปวส.
นายบดินทร์ เพียรภักดี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานการประกอบเครื่อง
ขยายเสียงเคลื่อนที่ ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
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๑๗

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายธเนศ เนื่องบุญมา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายภูวนัย จันทร์โต
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานงานเชื่อม GTAW &
SMAW & GMAW ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นางสาวปวีณา หยาดกลาง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
งานบัญชี ปวส.
นายอดิรุจ สีสัน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายธนวัฒน์ วงศ์แพทย์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานเชื่อม GTAW &
SMAW ปวช.

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายชัยชนะ มะปูเลาะ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานเชื่อม GTAW &
SMAW ปวช.

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายพงษกร ภิรมย์จันทร์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานงานกลึงกัด ตัดไส

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายศิริพงศ์ แพรดา
รอง
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน ถังปั่นผ้า
ภาค
ชนะเลิศ
และกรุงเทพมหานคร
ประหยัดพลังงาน
นายอภิภัทร น้อยงามเลิศ
รอง
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานถังปั่นผ้า
ภาค
ชนะเลิศ
และกรุงเทพมหานคร
ประหยัดพลังงาน
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๑๘

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายอภิภัทร์ น้อยงามเลิศ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานกล่อง
กาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC

รอง
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ภาค
ชนะเลิศ
และกรุงเทพมหานคร

นายพัฒนพงษ์ ปานะพงษ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานกล่อง
กาจัดเชื้อโรคด้วยรังสี UVC

รอง
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ภาค
ชนะเลิศ
และกรุงเทพมหานคร

นายอัครวิทย์ ชมภพ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
เกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายสวิตต์ มันตาพันธ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
เกี่ยวข้าว 2017

ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

นายอัครวิทย์ ชมภพ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ ง
เกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายสวิตต์ มันตาพันธ์
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน เครื่อง
เกี่ยวข้าว 2017

รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา

นายบุญรักษ์ ผลบุญ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ชาย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ

นางสาวรัตนาวลี บุญชู
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ หญิง

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
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๑๙

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายวิศรุต เจริญพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย
ระดับ ปวช.

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ

นางสาวเพชรไพริน บุญประเสริฐ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย
ระดับ ปวช.

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ

นายพงศธร บัวเฉย
รอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดพูดในทีส่ าธารณะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
เป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวลักษณ์ สันทาลุนัย
รอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดพูดในทีส่ าธารณะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
เป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวปานกุล กิ่งคา
รอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
หน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.
นางสาวสุพัตรา สมบุญจันทร์
รอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
หน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.
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๒๐

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายภูวกร เดชาโชติธนกุล
อาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ งบดพลาสติก ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
ขนาดเล็ก
นางสาวสุพัตรา สมบุญจันทร์
รอง
อาชีวศึกษา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานเครือ่ งหั่นกล้วยแบบ
จังหวัด
ชนะเลิศ
จังหวัดนนบุรี
เกลียว R 4.0
นายไพโรจน์ ผู้ต้อง
อาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานหัวเผาชีวมวลแบบ ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
แก๊สซิฟายเออร์
นางสาวสุพรรษา ไตรแก้ว
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานน้าพริกฝรั่ง

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นนทบุรี

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณชัญ
อาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานระบบจัดการข้อมูล ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
การเข้าเรียนและการทางานอัจฉริยะ
นายชนัธ ระดิ่งหิน
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานกล่องโอโซน

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายมานะ แจ้งดี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานรถจักรยานยนต์ ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายวรพจน์ ภู่มาลี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานเครือ่ งยนต์เล็ก ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายชาคริน ภิญโญ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานกลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน ปวช.
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายสิทธิพล จีนบุตร
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน งานวัดละเอียด ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายสุรชัย อินทโชติ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน มาตรวิทยามิติ ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายเริงชัย ศาลาลอย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน ออกแบบและการเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายกฤษฎาวุฒิ สาพญา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน การษะการเชื่อม GTAW &
SMAW ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายธนวัฒน์ วงค์แพทย์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน ทักษะการเชื่อม GTAW &
SMAW & GMAW ปวส.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี

นายนุพล สุขพลอย
อาชีวศึกษาจังหวัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานทักษะงานตรวจสอบและทดสอบ ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
วัสดุงานเชื่อม ปวส.
นายชินภัทร โกศัยสุนทร
อาชีวศกึษาจังหวัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้า ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
และเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
นางสาวปานกุล กิ่งคา
อาชีวศึกษาจังหวัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
บัญชี ปวช.
นางสาวนนทกร พัฒนสาราญ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงาน ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภท
สินค้า OTOP ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นางสาวสุพรรษา ไตรแก้ว
อาชีวศึกษาจังหวัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลงานทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน ชนะเลิศ จังหวัด
นนทบุรี
บัญชี ปวส.
นายบุญรักษ์ ผลบุญ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นนทบุรี

นางสาวจีรนันท์ หนูพันธ์
รอง
อาชีวศึษาจังหวัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง)
จังหวัด
ชนะเลิศ
นนทบุรี
หญิง
นางสาวหทัยกาญจน์ ตุ่นน้อย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดพูดในทีส่ าธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นนทบุรี

นายธนาคิม ห้อยหงษ์ทอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ จังหวัด

นางสาวสุพัตรา สมบุญจันทร์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นนทบุรี

อาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุ ฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึก ษาอาชีวศึกษามี ความรู้เ กี่ยวกับ ข้อเท็ จจริง ตามหลัก การ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิ ใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับ ผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิ ชาเพิม่ เติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รบั การพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน
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ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึก ษาบริ ห ารจัดการบุ คลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติก าร โรงฝึก งาน ศูนย์วิท ยบริก าร สื่อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษาร่วมมื อกั บ บุคคล ชุม ชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ มี การจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษามี ก ารสร้า งความร่วมมื อกั บ บุคคล ชุม ชน องค์ก รต่าง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความรู้
1.1 การดูแลแนะแนวผูเ้ รียน
1.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าจานวน 349 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 293 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าจานวน 212 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 179 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 83.95
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 84.43
คิดเป็นผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 91.47 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะท้อน
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีการให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรี ยน เพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
งานทา คิดเป็นร้อยละ 84.65
1.2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒ นาเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 25 คน
- จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จานวน
4 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อ ยละ
16 เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.2.3 ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น ผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพร้านจาหน่วยเสื้อผ้า
มือ2 เป็นที่ยอมรับในชุมชน
1.3 ผลของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.3.1 เชิงปริมาณ
จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา 2561 จานวน 7 ผลงาน
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1.3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.3.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดฯ เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 34 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดั บ ภาค จ านวน 18 รางวั ล (ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร) มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.4.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 406 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 99.75 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
1.5.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการที่ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 318 คน
1.6.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ
78.13 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
1.6.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรมี ากขึ้น ในการทีผ่ ู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
1.7.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้ส าเร็จ การศึก ษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีก ารศึก ษาที่ ผ่านมา มี ง านท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 171 คน
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1.7.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 84.65 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.7.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีเข้าทางานให้การยอมรับ
และยกย่องวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.1 การดูแลแนะแนวผูเ้ รียน
2.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าจานวน 349 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 293 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าจานวน 212 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 179 คน
2.1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 83.95
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 84.43
คิดเป็นผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 91.47 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2.1.3 ผลสะท้อน
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีการให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
งานทา คิดเป็นร้อยละ 84.65
2.2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 25 คน
- จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จานวน
4 คน
2.2.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ
16 เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.2.3 ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพร้านจาหน่วยเสื้อผ้า
มือ2 เป็นที่ยอมรับในชุมชน
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2.3 ผลของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.3.1 เชิงปริมาณ
จ านวนผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ ที่ เ ข้าร่ วมการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา 2561 จานวน 7 ผลงาน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.3.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดฯ เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 34 คน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดั บ ภาค จ านวน 18 รางวั ล (ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร) มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
2.4.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 406 คน
2.5.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 99.75 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
2.5.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรมี ากขึ้น ในการทีผ่ ู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 318 คน
2.6.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ
78.13 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
2.6.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตัง้ แต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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2.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
2.7.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้ส าเร็จ การศึก ษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีก ารศึก ษาที่ ผ่านมา มี ง านท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 171 คน
2.7.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 84.65 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.7.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีเข้าทางานให้การยอมรับ
และยกย่องวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.1 การดูแลแนะแนวผูเ้ รียน
3.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าจานวน 349 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 293 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าจานวน 212 คน สาเร็จการศึกษาจานวน 179 คน
3.1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 83.95
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 84.43
คิดเป็นผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 91.47 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3.1.3 ผลสะท้อน
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีการให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
งานทา คิดเป็นร้อยละ 84.65
3.2 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. จานวน 989 คน จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. จานวน 358 คน รวม
ทั้งสิ้น 1347 คน
- จานวนผู้เรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน 1347 คน
3.2.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
3.2.3 ผลสะท้อน
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วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้อนแบบ ในระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระดับเหรียญเงิน ในปีการศึกษา 2561
3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1 เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 25 คน
- จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จานวน
4 คน
3.3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ
16 เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.3.3 ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพร้านจาหน่วยเสื้อผ้า
มือ2 เป็นที่ยอมรับในชุมชน
3.4 ผลของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.4.1 เชิงปริมาณ
จ านวนผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ ที่ เ ข้าร่ วมการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา 2561 จานวน 7 ผลงาน
3.4.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.4.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดฯ เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 34 คน
3.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดั บ ภาค จ านวน 18 รางวั ล (ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร) มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.5.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 406 คน
3.6.2 เชิงคุณภาพ
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ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 99.75 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
3.6.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการที่ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 318 คน
3.7.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ
78.13 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
3.7.3 ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับนักเรียน นักศึกษา และยกย่อง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
3.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
3.8.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้ส าเร็จ การศึก ษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีก ารศึก ษาที่ ผ่านมา มี ง านท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 171 คน
3.8.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 84.65 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.8.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีเข้าทางานให้การยอมรับ
และยกย่องวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ
3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1 เชิงปริมาณ
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 6 กิจกรรม
3.9.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.9.3 ผลสะท้อน
หน่วยงาน ที่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ร่วมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได้รู้จักและให้ก าร
ยอมรับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น
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4.1.2 จุดเด่น
1. ด้านความรู้
1.1. การดูแลแนะแนวผูเ้ รียน
1.2. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.3. การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.1 การดูแลแนะแนวผู้เรียน
2.2 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
2.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.1 การดูแลแนะแนวผู้เรียน
3.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
3.5 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การแข่งขันทักษาวิชาชีพ
2. การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดทักษะวิชาชีพ
2. สนับสนุนให้มีนวัตกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 100
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีความพึงพอใจ
และให้การยอมรับในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมากขึ้น
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
1.2.1 เชิงปริมาณ
จานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน 1 สาขาวิชา
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของสาขาวิชาที่ มีการพัฒ นาหลัก สูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 11.11 มีคุณภาพอยู่ในระดับกาลังพัฒนา
1.2.3 ผลสะท้อน
สาขาวิชามีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม มากขึ้น
1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติ
1.3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทมี่ ีคุณภาพ ร้อยละ 100
1.3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นัก ศึกษา มีความพึง พอใจในการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธี ที่หลากหลาย การใช้สื่อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน มากขึ้น
1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัตทิ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
1.4.1 เชิงปริมาณ
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จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 39 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.4.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 การจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผสู้ อนทีม่ ีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 36 คน
- จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาทีส่ อน จานวน 0 คน
- จ านวนครูที่ จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัด การเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีก ารสอนที่
หลากหลาย จานวน 39 คน
- จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน จานวน 39 คน
- จ านวนครูผู้ส อนที่ ท าวิจัยเพื่ อพัฒ นาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ ปัญ หาการจัดการเรียนรู้
จานวน 39 คน
2.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 76.5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เลิศ
2.1.3 ผลสะท้อน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้รับการยอมรับมากขึ้น จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ
ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผสู้ อนทีจ่ ัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวน 39 คน
- จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบนั จานวน
39 คน
- จานวนครูผู้สอนที่ ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จานวน 39 คน
- จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จานวน 39 คน
- จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จานวน 39 คน
2.2.2 เชิงคุณภาพ
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ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 97.5 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2.2.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนการสอนที่ดีขึ้น จากการบริหารจัดการชั้นเรียนในการเสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมันตั้งในเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการบริ หารจัดการให้ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น
2.3 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1 เชิงปริมาณ
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติก ารที่มีร ะบบอินเตอร์เ น็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 0 ห้อง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 0 มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.3.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลขณะมีการเรียนการสอนได้
ในทันที
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผสู้ อนทีจ่ ัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 40 คน
- จานวนครูผสู้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 30 คน
- จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพให้ในการจั ดการเรียนการ
สอน จานวน 28 คน
- จานวนครูผสู้ อนทีม่ ีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 2 คน
- จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จานวน 2 คน
3.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 51 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง
3.1.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์ก ร ภายนอก ให้ก ารยอมรับต่อสมรรถนะครูผู้ส อนของ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีเพิ่มมากขึ้น
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
3.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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3.2.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนและองค์การภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1 เชิงปริมาณ
วิทยาลัยเทคนิคนนบุรี มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับการบริหารจัดการ
3.3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.3.3 ผลสะท้อน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร้อยละ 41.18
3.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ค่าคะแนน 4.49 ระดับมาก มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
3.4.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการ องค์กร และหน่วยงานภายนอก มีความยินดีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน
ฝึกอาชีพ และร่วมมือกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
11.76
3.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3.5.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาขาดทรัพยากรจากการระดมทรัพยากรเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.6.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 0.00
3.6.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม มีคุณภาพอยู่ ใน
ระดับยอดเยี่ยม
3.6.3 ผลสะท้อน
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นักเรียน นักศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มเพียงพอต่อ
การใช้งาน
3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1 เชิงปริมาณ
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า การสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.7.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.7.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีความพึงพอใจในการใช้บริการใน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ
3.8.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริหารแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 100
3.8.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3.8.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ
3.9 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1 เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 200 Mbs
3.9.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3.9.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
3.10 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1 เชิงปริมาณ
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติก ารที่มีร ะบบอินเตอร์เ น็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 0 ห้อง
3.10.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 0.00
3.10.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลขณะมีการเรียนการสอนได้
ในทันที
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4. ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผสู้ อนทีจ่ ัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 40 คน
- จานวนครูผสู้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 30 คน
- จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 28 คน
- จานวนครูผสู้ อนทีม่ ีผลงานจารการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 2 คน
- จานวนครูผสู้ อนทีม่ ีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 2 คน
4.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
4.1.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้การยอมรับและยกย่องวิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรีในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
11.76
4.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
4.2.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาขาดทรัพยากรจากการระดมทรัพยากรเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1 เชิงปริมาณ
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 6 กิจกรรม
4.3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
4.3.3 ผลสะท้อน
หน่วยงาน ที่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ร่วมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได้รู้จักและให้ก าร
ยอมรับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น
4.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1 เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 200 Mbs
4.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
4.4.3 ผลสะท้อน
| รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

๓๙

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ

4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติก ารที่มีร ะบบอินเตอร์เ น็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 0 ห้อง
4.5.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 0.00
4.5.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลขณะมีการเรียนการสอนได้
ในทันที
4.2.2 จุดเด่น
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติ
1.3 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัตทิ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ด้านบริหารจัดการ
3.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4. ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
2. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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3. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนามากขึ้น และนาผลจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในการจัดให้มีครูพิเ ศษ ครูภูมิปั ญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรี ยน และใน
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้
มากขึ้น
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผสู้ อนทีจ่ ัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 40 คน
- จานวนครูผสู้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 30 คน
- จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพให้ในการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 28 คน
- จานวนครูผสู้ อนทีม่ ีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 2 คน
- จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จานวน 2 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 51 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.1.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่ วยงาน และองค์ก ร ภายนอก ให้ก ารยอมรับ ต่อ สมรรถนะครู ผู้ส อนของ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีเพิ่มมากขึ้น
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนและองค์การภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ
วิทยาลัยเทคนิคนนบุรี มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับการบริหารจัดการ
1.3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะท้อน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
11.76
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1.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.4.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษาขาดทรัพยากรจากการระดมทรัพยากรเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 6 กิจกรรม
1.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.5.3 ผลสะท้อน
หน่วยงาน ที่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ร่วมการบริการชุมชนและจิตอาสา ได้รู้จักและให้ก าร
ยอมรับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมากขึ้น
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.1.1 เชิงปริมาณ
จ านวนผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ ที่ เ ข้าร่ วมการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา 2561 จานวน 7 ผลงาน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.2.3 ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดฯ เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 36 คน
- จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน 0 คน
- จ านวนครูที่ จั ดการเรีย นการสอนตรงตามแผนการจั ดารเรี ยนรู้ด้ว ยเทคนิ ควิ ธีก ารสอนที่
หลากหลาย จานวน 39 คน
- จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน จานวน 39 คน
- จ านวนครูผู้ส อนที่ ท าวิจัยเพื่ อพัฒ นาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ ปัญ หาการจัดการเรียนรู้
จานวน 39 คน
2.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูผู้ส อนที่ มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 76.5 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเลิศ
2.1.3 ผลสะท้อน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้รับการยอมรับมากขึ้น จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ
ในการจัดการเรียนการสอน
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4.3.2 จุดเด่น
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1. ผลงานของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนามากขึ้น และนาผลจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในการจัดให้มีครูพิเ ศษ ครูภู มิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน และใน
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้
มากขึ้น
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ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

คะแนนที่ได้
90.96

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

91.25

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

91.25

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์

90.38

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

76.40

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

74.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

81.33

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

74.29

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

76.25

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

80.00

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

72.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

81.21

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
น้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

ดี

3

9

4

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

3

ดี

3

9

5

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

ปานกลาง

2

4

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

4

ดีเลิศ

3

12

8

การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

229
91.6

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมี การส่งเสริม สนับ สนุนให้ครูจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
1.2 รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม

1

กาลัง
พัฒนา

3

3

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัตทิ ี่เน้น
2.2 ผู้เรียน เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียน
การสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

38
76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บ ริหารสถานศึก ษามี ทั ก ษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผสู้ อนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (20)

1. ครูผู้สอน

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

4

ดีเลิศ

5

20

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยีย่ ม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

ปานกลาง

2

4

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.2

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

89
89

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

2

ปานกลาง

2

4

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

3

ดี

2

6

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

40
80

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ นการพั ฒ นาและดู แลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อ การใช้ง านของผู้เรียนหรือ ผู้รับ บริก าร เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ค่า
ระดับ น้าหนัก
คะแนน
คุณภาพ (10)

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน)

1

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

3

ดี

2

6

3

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

3

ดี

2

6

4

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

1

กาลังพัฒนา

2

2

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

34
68

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

ที่

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
น้าหนัก จากการประเมิน
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
(100) แต่ละด้าน
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน

ด้านการประเมิน

1

ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา

50

229

(229 x 50) / 250 = 45.80

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

10

38

(38 x 10) / 50 = 7.60

3

ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา

20

89

(89 x 20) / 100 = 17.80

4

การมีส่วนร่วม

10

40

(40 x 10) / 50 = 8.00

5

ปัจจัยพื้นฐาน

10

34

(34 x 10) / 50 = 6.80

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

430

86.00

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. การเข้าร่วม และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยเริ่มจาก
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และในระดับต่อๆ
ไป เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการเข้าร่วม และ
ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
ต่างๆ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
รายวิชาเพิ่มเติม
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ของแต่ละสาขาวิชา
3. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 3. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพือ่ ส่งเสริมให้
ครูผสู้ อนใช้ในการจัดการเรียนการสอน สืบค้น และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และเพือ่ ให้
นักเรียน นักศึกษาค้นค้าหาข้อมูลในการเรียนการ
สอนได้รวดเร็ว
4. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
4. โครงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้
ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนา และนาผลจากการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน และมีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5. โครงการขยายความร่วมมือร่วมกับสถาน
ประกอบการ องค์การ หน่วยงานภายนอก ทั้งรัฐบาล
และเอกชน เพื่อเพิม่ การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ในการจัดให้มีครูพิเศษ ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทัง้ ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วม
พัฒนาผูเ้ รียน และในการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มากขึ้น
| รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

๕๒

ภาคผนวก
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