
 
 

ส่วนที่ 1  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  2563 

 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์ 
ประเด็นท่ี 1.1  ดา้นความรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้   56.00 
ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 100.00 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 96.98 
ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 100.00 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 88.89 
ประเด็นท่ี 32 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 80.00 

เฉล่ียร้อยละ 95.67 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 95.67 อยู่ในระดับยอดเยีย่ม 
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1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

  ผลการพฒันาคุณภาพของวิทยาลยัอาชีวศึกษาวิริยาลยันครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมา 

วิทยาลยัฯ ดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ผา่นแผนพฒันา

การจดัการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน

ระดบัยอด เยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 95.67 โดยแยกเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั 95.67 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์95.00  

  มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 99.02 

  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 86.67 

 1.1.1 ผลผลติ (Output) 

  1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  3) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบการอิสระ    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัปานกลาง 

  4) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั    

   ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัดีเลิศ 

  5) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัปานกลาง 

  6) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  7) ผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบั  - 

  8) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  9) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ   

    ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 
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  10) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกาํหนดรายวชิาเพิ่มเติม    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  11) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  12) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และนาํไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน   

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  13) การจดัการเรียนการสอน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  14) การบริหารจดัการชั้นเรียน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  15) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  16) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัดีเลิศ 

  17) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา    

   ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  18) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  19) การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  20) การบริการชุมชนและจิตอาสา    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  21) อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  22) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 
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  23) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัดีเลิศ 

  24) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา   

    ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 

  25) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

   ผลการประเมินระดบัคุณภาพอยูใ่น   ระดบัยอดเยีย่ม 
 

 1.1.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 

  1) นักเรียนนักศึกษาและผูท่ี้สําเร็จการศึกษา มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถในการ

ประยุกตใ์ช้ และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ 

  2) วิทยาลยัฯ พฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ครูอาจารยจ์ดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนนกัศึกษา

ใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  3) วทิยาลยัฯ ประสานร่วมมือกบัสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ร่วมกนัใน

การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระดมทรัพยากรเพื่อจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้

นกัเรียนนกัศึกษาเป็นผูมี้จิตอาสาโดยใชว้ชิาชีพสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม 

  4) วิทยาลัยฯ พฒันาดูแลสภาพแวดล้อมและบริหารจดัการระบบระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่ออาํนวยประโยชน์สําหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ นกัเรียนนกัศึกษา ครู

อาจารยเ์จา้หนา้ท่ี หรือผูใ้ชบ้ริการในวทิยาลยั 

  5) วิทยาลยัฯ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอ้ือต่อผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์เรียนรู้เทคโนโลย ีพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชีพ 

เพื่อจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการชั้นเรียนเตม็ศกัยภาพ 
 

 1.1.2 ผลสะท้อน (Impact) 

  1) ผูส้ําเร็จการศึกษา  มีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา 

  2) ครูอาจารยจ์ดัการเรียนการสอนโดยนาํ ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากการพฒันา

ตนเองมาพฒันาการจดัเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบันกัเรียนนกัศึกษา 
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  3) ผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์นกัเรียนนักศึกษา ของวิทยาลยัฯ ประสานร่วมมือกบั บุคคล ชุมชน 

องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการจดัทาํและเผยแพร่ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานวจิยั จนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

1.2 จุดเด่น 

 1) วิทยาลยัฯ ส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบั ดูแลให้ครูอาจารยจ์ดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สําคญัส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรท่ีครอบคลุมทกัษะชีวิต ทกัษะวิชาชีพ และปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมส่งผลให ้นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และเตม็ศกัยภาพ สามารถสร้าง

ผลงาน โครงงานนวตักรรม  งานวิจยั ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ในสถาบนั ชุมชน และเขา้ร่วมการแข่งขนัใน

ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค  

 2) วิทยาลยัฯ มีระบบการดูแลนกัเรียนนกัศึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นรายบุคคล ท่ีติดตาม ให้

คาํปรึกษาแนะนาํ สนบัสนุนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทั้งดา้นการเรียน 

และปัญหาส่วนตวั และมีระบบการติดตามนกัเรียนนกัศึกษาหลงัสาํเร็จการศึกษาหลากหลายช่องทาง 

 3) มีการประเมินมาตรฐานวชิาชีพดา้นความรู้ โดยใชข้อ้สอบ และแบบประเมินจากสาํนกัมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวชิาชีพ ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้โดยการมีส่วนร่วมของสถาน 

ประกอบการ หรือผูช้าํนาญการในแต่ละสาขาอาชีพ 

 5) มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนงานพฒันาคนดี คนเก่ง และมีความสุขขององคก์ารนกั

วชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 6) มีการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาข้ึนในสถานศึกษา 

 7) มีการกาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯไวอ้ยา่งชดัเจน 

 8) มีการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาข้ึนในสถานศึกษา 

 9) มีการจดัทาํแผนการขบัเคล่ือนศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 

 10) วิทยาลัยฯ มีรูปแบบในการจัดทาํแผนการเรียนพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ  ทุก

สาขาวชิามีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สามารถนาํสู่การปฏิบติัได ้  

 11) ครูอาจารยมี์คุณวุฒิทางการศึกษาและหรือพฒันาตนเองตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน จดัทาํแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน มีการวดัและ

ประเมินผลอยา่งหลากหลายสอดคลอ้งกบัลกัษณะแต่ละรายวิชา มีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ สนบัสนุนใหแ้กปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยั 
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 12) สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ ให้มีสภาพท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ สะอาดและปลอดภยัต่อนกัเรียนนกัศึกษา  

 13) มีความพร้อมในการให้บริการในดา้นต่าง ๆ กบันกัเรียนนกัศึกษา เช่น สนามกีฬา นํ้ าด่ืม โรง

อาหาร หอ้งนํ้าหญิง หอ้งนํ้าชาย  หอ้งพยาบาล สถานท่ีในการพกัผอ่น Wifi ใหบ้ริการฟรีครอบคลุมทุกพื้นท่ี

ของวทิยาลยัฯ 

 14) การจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการและในการจดัการเรียนการสอน ติดตั้ง

โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเสียงในการเรียนการสอน 

 15) จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยา่งเป็นระบบ นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บค่าตอบแทนจากการฝึก

อาชีพท่ีเหมาะสม ตามแนวทางปฏิบติัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสํานกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากาํหนด  

 16) มีสถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกบัวิทยาลยัฯ

เพียงพอตามความตอ้งการของนกัเรียนนกัศึกษา 

 17) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการวิทยาลยัฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ครูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัร่วมกนั 

 18) วิทยาลยัฯมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอนทุกรูปแบบ สามารถแกไ้ขปัญหา

ของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหมี้การลาออกกลางคนัลดลง และวทิยาลยัฯมี

ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีเพียงพอ และเหมาะสมแก่นกัเรียนนกัศึกษา ทาํให้เกิดการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งมีคุณภาพมากข้ึน  

 19) การออกหน่วยบริการวิชาการ วิชาชีพ และจดักิจกรรมจิตอาสา ให้กบัชุมชนใกลเ้คียง จนเป็นท่ี

ยอมรับและเป็นท่ีเช่ือมัน่กบัชุมชนเป็นอยา่งมาก 
 

1.3 จุดทีค่วรพฒันา 

 1) การทดสอบความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัร วชิาชีพ (ปวช.) 

 2) การสอนปรับพื้นฐานความรู้ท่ีจาํเป็นในการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

 3) มีการจดัทาํคู่มือการขบัเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมของวทิยาลยัฯ 

 4) จดัแนวทางพฒันาผูเ้รียนเพื่อเตรียมตวัในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  

(V-NET)หากตอ้งใหเ้ขา้สอบในปีการศึกษาต่อไป 

 5) จดัทาํการประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา  เน่ือหาวิชาท่ีปรับปรุงเพิ่มเติม ให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
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 6) จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนนักศึกษาเพื่อดูแล

ช่วยเหลือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และลดปัญหาการออกกลางคนั  

 7) พฒันาแผนการฝึกในสถานประกอบการของนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีอยา่งเป็น

ระบบ ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 8) พฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนนกัศึกษาทุกสาขาวิชาให้สามารถคิด และพฒันาดา้นนวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั เพื่อส่งเขา้ประกวดแข่งขนัใหไ้ดรั้บรางวลัในระดบัท่ีสูงเพิ่มข้ึน 
         

1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

 1) พฒันานกัเรียนนกัศึกษาดา้นความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน และความรู้ทกัษะ

การใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 2) พฒันานกัเรียนนกัศึกษาดา้นทกัษะการจดัการ การทาํงานเป็นทีม การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ

เวลา การเสียสละ และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 3) พฒันาการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มวชิาการพฒันาทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา ทกัษะทาง 

สังคมและการดาํรงชีวติ ทกัษะภาษาและการส่ือสาร และทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)หากตอ้งใหเ้ขา้จดัสอบในปีการศึกษาต่อไป 

 4) วทิยาลยัฯ สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนประเมินผลการใชห้ลกัสูตรรายวชิา กลุ่มวชิาท่ีปรับปรุงเพิ่มเติม

อยา่งเป็นระบบใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

 5) วิทยาลยัฯ สนบัสนุนให้ครูอาจารยจ์ดัการเรียนการสอน เพื่อดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่า เช่น การสอนเสริม การสอนโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

 6) วิทยาลยัฯ สนบัสนุนให้ครูอาจารยมุ์่งกาํหนดรูปแบบการจดัทาํและพฒันาแผนการฝึกร่วมกบั

สถานประกอบการภายใตส้ถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 7) วทิยาลยัฯ พฒันาครูอาจารยแ์ละนกัเรียนนกัศึกษาในเร่ือง นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์

หรืองานวิจยั เพิ่มข้ึน โดยการให้ครูอาจารยมี์โอกาสเขา้เรียนรู้ และพฒันาตนเองตามสาขาวิชาของตนเอง

มากข้ึน เพื่อนาํมาขยายผล เผยแพร่ หรือสอนนกัเรียนนกัศึกษาต่อไป 
 

2. การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องและสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้เ ก่ียวข้อง และสถาน

ประกอบการ ผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ทกัษะและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

ตลอดจนการเป็นผูมี้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข และเป็นคนดีของ สังคม วทิยาลยัฯไดด้าํเนินงานอยา่งมีคุณภาพ โดยกาํหนดมาตรฐานคุณภาพของ
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วิทยาลยัฯ นาํมาจดัทาํ แผนพฒันาการจดัการคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา สถานประกอบการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผลการจดัการศึกษาทาํให้ ผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการในการรับเขา้

ทาํงานอย่างต่อเน่ือง และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ในปีการศึกษาแต่ละปีจะมียอดนักเรียน 

นกัศึกษาสนใจเขา้ศึกษาต่อกบัวิทยาลยัฯ ครูอาจารยภ์ายในวิทยาลยัฯ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตาม

สาขางานท่ีรับผิดชอบ และมีการพฒันาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนนักเรียน

นกัศึกษามีผลงานท่ีประจกัษใ์นดา้น นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์โดยส่งเขา้ร่วมประกวดแข่งขนั จนไดรั้บรางวลั

อยา่งหลากหลายในระดบัต่างๆ 
  

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบ่รรลเุป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกดั 
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรค์ดาํเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ตามคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีใช้ในการจัด

การศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด มี

การจดัทาแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาปี และรายงานประเมินตนเองเป็นประจาํทุกปี 

จนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ดงัน้ี 

  1. มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ได ้

 ค่าร้อยละรวม  95.00   ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

  2. มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา ไดค้่าร้อยละรวม   99.02    ระดบัคุณภาพ 

 การศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

  3. มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไดค้่าร้อยละรวม    86.67   ระดบัคุณภาพ

 การศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

ซ่ึงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ไดค้่าร้อยละรวม   95.67 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาและมุ่งมัน่ท่ี 

จะจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สังกดัเป็นอยา่งดี 
 

4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี (Best Practice) 
ช่ือผลงาน   การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐาน 

ช่ือเจา้ของผลงาน นายจกัรพนัธ์ สุขเวช 

สังกดั วทิยาลยัอาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรค ์ เบอร์โทร 0860553429  E-mail  jakaphun.bird@gmail.com 
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1. ความเป็นมา และความสําคัญ 

 สภาพปัจจุบนัความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว และเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของประชาชนทัว่ไปมากยิง่ข้ึน  ส่งผลให้การดาํรงชีวิตของทุก ๆ คน มีการ

พฒันาปรับตวัให้เขา้กบัสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นต้อง

สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีทกัษะความสามารถ และศกัยภาพในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางดา้น

วิชาการ วิชาชีพ และนวตักรรมทั้งภายในวิทยาลยัฯ และภายนอกวิทยาลยัฯ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดั

กิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนทกัษะในการดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรคใ์นฐานะท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงไดจ้ดัทาํ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานข้ึนเพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ พร้อมแสวงหาเวทีการประกวดแข่งขนัในระดบัต่างๆ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็ก และ

เยาวชนได้แสดงศกัยภาพทางวิชาการ วิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน และได้รับการพฒันาให้เป็นผูมี้ความรู้ 

ทกัษะความสามารถ ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีประสบการณ์ในการแข่งขนั  

และไดรั้บรางวลัในระดบัต่างๆอนัเป็นเกียรติภูมิ แก่ตน ครอบครัว และสถานบนัการศึกษา 
 

2.วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของการดําเนินงาน 

 วตัถุประสงค์ 

             1.  เพื่อให้นกัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความสามารถดา้นทกัษะวิชาชีพ ทกัษะพื้นฐานและคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

             2. เพื่อแสวงหาเวทีการแข่งขนัและส่งเสริมให้นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัในทุก

ระดบัทั้งภายในและภายนอกวทิยาลยั 

 เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

             1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เขา้ร่วมการประกวด แข่งขนั

ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพื้นฐาน ในระดบัสถานศึกษา 

             2. ร้อยละ 20 ของนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพทกัษะ

พื้นฐาน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัจงัหวดั และระดบัภาค 

             3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพและ

คุณลกัษณะ อนัพึงประสงคใ์นระดบัประเทศ 
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 ด้านคุณภาพ 

     นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัมีสมรรถนะวชิาชีพเป็นอยา่งดี 
 

3.กระบวนการทาํงานแบบ PDCA 

  การเตรียม/วางแผน  (P) 

   - เสนอโครงการ 

   - จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งการปฏิบติัหนา้ท่ี 

   - ประชุมช้ีแจงมอบหมายงานและหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

   - จดัทาํปฏิทินการติดตามงาน 

  การดําเนินงานตามแผน (D) 

   2. กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพและพื้นฐาน 

    2.1 กิจกรรมการแข่งขนัภายในสถานศึกษา 

    2.1.1 การแข่งขนัโครงการทกัษะวชิาชีพและพื้นฐานภายในสถานศึกษา 

     -ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 

     -ส่งใบสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

     -ทาํจดหมายเชิญคณะกรรมการตดัสิน 

     -เขา้ร่วมการแข่งขนั 

     - ติดตามผลการแข่งขนั 

     -ประกาศผลการแข่งขนั 

   2.2กิจกรรมการแข่งขนัภายนอกสถานศึกษา 

   2.2.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

นครสวรรค ์

     -ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 

     -ส่งใบสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

     - ฝึกซอ้มการแข่งขนั 

     -ดาํเนินการแข่งขนั 

     -ประกาศผลการแข่งขนั 

   2.2.2 กิจกรรมโครงการทกัษะวชิาชีพ 

     -เสนอของบประมาณในการเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะภาคเหนือ 

     -ตวัแทนของแต่ละประเภทเขา้ร่วมประชุม 
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     -แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกนกัเรียนนกัศึกษา 

     -จดัทาํจดหมายเชิญมหาวทิยาลยัเพื่อมาสอนเสริมใหก้บันกัศึกษา 

     -ส่งใบสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

     -เขา้ร่วมการแข่งขนั 

     -สรุปผลการดาํเนินงาน 

   2.3 กิจกรรมมอบรางวลัใหน้กัเรียนนกัศึกษา 

    -กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพและพื้นฐาน ภายในสถานศึกษา 

    -กิจกรรมแข่งขนัภายนอก 

  การติดตามตรวจสอบ (C) 

   -ติดตามรายงานผลการแข่งขนั 

   -แจกแบบประเมินผลกิจกรรม 

  การประเมิน/รายงานผล (A) 

   -สรุปวเิคราะห์ประเมินผลการแข่งขนั 

   -รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะผูบ้ริหาร 
 

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ผลการดาํเนินงาน 

  ปีการศึกษา 2563 ไดส่้งนกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมประกวดแข่งขนัในระดบัต่างๆ มีผลรางวลั 

ดงัน้ี 

     1. รางวลัประกาศเกยีรติคุณ 

      -    รางวลั "เยาวชนตน้แบบ" สาขา ภาวะผูน้าํ   

  นายวรชิต สิหิงษ ์นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการบญัชี 

วทิยาลยั อาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรค ์ไดรั้บการพิจารณาเชิดชูเกียรติใหเ้ป็น "เยาวชนตน้แบบ"  สาขาภาวะ

ผูน้ําภายใต้โครงการ" เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พฒันาสังคม จดัโดยชมรมเยาวชน

สร้างสรรคพ์ฒันาสังคม 

      -   รางวลัเยาวชนดีเด่น จงัหวดันครสวรรค ์ประจาํปี 2564 

  นายวรชิต สิหิงษ ์นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการบญัชี 

วทิยาลยั อาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้รับการพิจารณาเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวดั

นครสวรรค์ ประจาํปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาชนดีเด่นจากสภาสังคม

สงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจาํปี 2564 
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     2. การแข่งขันทกัษะวชิาชีพและทกัษะพืน้ฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครสวรรค์  

  ฝ่ายวิชาการได้มีการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะ

พื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา   จงัหวดันครสวรรค์ ประจาํปีการศึกษา 2563 ซ่ึงจดัการแข่งขนัในวนัท่ี 23 – 24 

ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีรายการท่ีเขา้ร่วม

การแข่งขนัทั้งส้ิน 7 ประเภท 9 รายการแข่งขนัผลการแข่งขนัปรากฏดงัน้ี รองชนะเลิศอนัดบั 1 จาํนวน 3 

รางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 2 จาํนวน 5 รางวลั และรองชนะเลิศอนัดบั 3 จาํนวน 1 รางวลั  

     3.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563 

  ฝ่ายวิชาการได้มีการส่งนักเรียนนักศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การประกวด

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563 แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19  ทางสมาคมฯมอบหมายให้จงัหวดัเชียงรายเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัการ

แข่งขนัและแต่งตั้งประธานอาชีวศึกษาเอกชนประจาํจงัหวดัในแต่ละจงัหวดัข้ึนเพื่อให้ดาํเนินการจดัการ

แข่งขนัภายในจงัหวดัของตนและปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการแข่งขนัแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือการแข่งขนัใน

รูปแบบ Online และOnsiteในการน้ีวิทยาลยัฯได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนั  6  ประเภท 15 

รายการและเขา้ร่วมการแข่งขนัในระหวา่งวนัท่ี 15 – 27 มีนาคมพ.ศ.2564   

      3.1. การแข่งขันรูปแบบ Onsite 

 3.1.1. การแข่งขันประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ โดยมีการแข่งขันดังนี้ 

  1.1 การแข่งขนัทกัษะการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  ระดบัชั้น ปวช. 

  1.2 การแข่งขนัทกัษะการสร้างเวบ็ไซต ์ ระดบัชั้น  ปวช. 

  1.3 การแข่งขนัทกัษะโปรแกรมกราฟิก  ระดบัชั้น ปวช. 

  1.4 การแข่งขนัทกัษะโปรแกรมมลัติมีเดีย   ระดบัชั้น  ปวช. 

  1.5 การแข่งขนัทกัษะระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  ระดบัชั้น ปวช. 

  1.6 การแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ระดบัชั้น ปวช. 

  1.7 การแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ระดบัชั้น ปวส. 

  1.8 การแข่งขนัทกัษะการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟตแ์วร์ระดบั 

ชั้นปวส. 

 3.1.2. การแข่งขันทกัษะการเขียนแผนธุรกจิ  ระดับช้ัน ปวส. 

      3.2. การแข่งขันรูปแบบ Online 
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  2.1 การแข่งขนัทกัษะวชิาการบญัชี   ระดบัชั้น ปวช. และ ปวส. 

  2.2 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ระดบัชั้น ปวช. และ ปวส. 

  2.3 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดบัชั้น ปวส. 

  2.4 การประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ประเภทท่ี 8 ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนประจาํปีการศึกษา 2563 นกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาวิริยาลยันครสวรรค์ ไดรั้บรางวลั

รวมทั้งส้ิน 13 เหรียญทอง ,7 เหรียญเงิน , 4 รางวลัชมเชย  
 

5. ปัจจัยความสําเร็จ 

  5.1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนในการพฒันาระบบงาน 

  5.2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  5.3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

  5.4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  5.5. ผูป้ฏิบติังานมีความพร้อมและความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะนาํประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ

ต่างๆท่ีมีมาพฒันานกัเรียนนกัศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 

  5.6. มีผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัเจา้พระยาช่วยเหลือ ช้ีแนะ และร่วมฝึกซ้อมนักเรียน

นกัศึกษา 
 

6.บทเรียนทีไ่ด้รับ 

 ปัญหา 

  1. การแข่งขันทกัษะวชิาการบัญชี 

  - ปีน้ีมีการปรับเน้ือหาท่ีใชใ้นการแข่งขนัโดยออกขอ้สอบครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนใน

หมวดวิชาบญัชีทุกวิชาในหลักสูตร และออกสอบเป็นข้อคาํนวณทุกข้อ ทาํให้ข้อสอบมีความยากและ

ซบัซอ้นมากข้ึน  

  -  จาํนวนขอ้สอบ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอบไม่สอดคลอ้งกนั อีกทั้งในปีน้ีมีการจดัการ

แข่งขนัผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศจึงทาํให้การรับส่งข้อมูลล่าช้า เสียเวลาในการรับส่งข้อมูล

ประมาณ 15 นาที จึงทาํให้นกัเรียนนกัศึกษามีเวลาในการทาํขอ้สอบซ่ึงเป็นขอ้สอบคาํนวณทุกขอ้จาํนวน 

100 ขอ้ ในเวลาเพียง 2 ชัว่โมง 30 นาที  
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         2. การประกวดมารยาทไทยและการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  

 ระบบการจดัการแข่งขนัจากส่วนกลางมีปัญหาเร่ืองของการรับส่งสัญญาณภาพ และเสียงมายงัผูเ้ขา้

แข่งขนั และทีมของวทิยาลยัฯพบปัญหาเร่ืองการถ่ายทอดเสียงท่ีไม่ชดัเจน 

 การแก้ไข 

  - ไดป้รับเปล่ียนการใช้เคร่ืองมือจากเดิมใช้Google Meet เปล่ียนเป็น True VROOM และ

ทางทีมของวิทยาลยัฯ ก็ไดด้าํเนินการปรับตาํแหน่งของการใช้ไมโครโฟนโดยทาํการวางไมโครโฟนใน

ตาํแหน่งดา้นบนของเพดานหน่ึงจุดเพื่อทาํใหส้ัญญาณเสียงดงัชดัเจนมากข้ึน 

 แนวทางการพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - จดัการประกวดแข่งขนัภายในสถานศึกษาให้มีประเภทการแข่งขนัทางดา้นวิชาชีพสาขา

มากข้ึน  ในงานวนัวชิาการเพื่อเตรียมนกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอกสถานศึกษาต่อไป     

  -  นาํนกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดันครสวรรค ์

  -  นํานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวตักรรมและ

ส่ิงประดิษฐส์ถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2564 ณ จงัหวดัอุตรดิตถ ์

  -  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติคร้ังท่ี 29 

จงัหวดันครสวรรค ์
 

7. การเผยแพร่ 

  1. เผยแพร่ผลงานผา่นเวบ็ไซต ์http://www.viriyalai.ac.th 

  2. หนงัสือพิมพส์วรรคนิ์วส์ 

  3. สถานีวทิยกุระจายเสียง CPU FM103.75 MHz 

  4. Facebook fanpage : ประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรค ์

  5. ป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ หนา้วทิยาลยัฯ และภายในวทิยาลยัฯ 

 

 

 

 


