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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ี

ท่ีต้ัง   ต้ังอยูเลขที่  99  หมู 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบรุี  จ.ประจวบคีรีขันธ77120 

หมายเลขโทรศัพท 0-3262-3056 

หมายเลขโทรสาร 0-3262-2273  

E-mail Address     : Pranvic1@hotmail.com 

Website  http://www.pranicec.ac.th/ 

ประวัติและสภาพท่ัวไป 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพื้นที่ทั้งหมด รวม 39  ไร  

1  งาน  94  ตารางวา จัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540 และเริ่มเปดรับ

นักเรียน – นักศึกษาในป   2541 

วิทยาลัย ฯ ต้ังอยูองคการบริหารสวนตําบลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พื้นที่

ของสถานศึกษาอยูในหมูบานหนองกา(หมูบานพอหลวง) จึงมีความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน ไดใหความ

รวมมือกับทองถ่ินและชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรวมทั้งทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีการใชสถานที่ภายในสถานศึกษาเปนแหลงจัดงานของชุมชน และเปนแหลงเผยแพร    

ใหความรูทางดานวิชาการแกชุมชนและผูสนใจทั่วไปอยางสม่ําเสมอ 

 สถานศึกษาไดดําเนินงานใหความรวมมือและบริการชุมชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดทํา

โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ใหแกเยาวชน  และประชาชนผูสนใจ เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

นอกจากน้ันยังไดสงเสริมอาชีพแบบบูรณาการ  เพื่อแกปญหาความยากจน การดําเนินโครงการตามพระราชดําริ

และจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพอิสระใหกับผูสนใจอีกดวย 

การจัดการศึกษา 

 หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2555 มีดังน้ี 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 

 1.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) 

 2.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ  ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ สาขาวิชาการ

บัญชี  

 2.2  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  สาขาวิชาการติดต้ังไฟฟา 
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บุคลากรของสถานศึกษา 

 ปการศึกษา  2555  สถานศึกษามีบุคลากร ทั้งสิ้น  49  คน  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  3  คน  

ครูประจําการ 7  คน  พนักงานราชการ 7  คน  ครูจางสอน 14  คน เจาหนาที่   11 คน  พนักงานขับรถ 2 คน

นักการภารโรง  5 คน 

 

จํานวนนักเรียน  นักศึกษา 

 ปการศึกษา  2555  มีจํานวนนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งสิ้น   256  คน 

งบประมาณ 

 สถานศึกษาไดรับงบประมาณจัดการศึกษาทัง้สิ้น    จํานวน    119,213,757.61  บาท 

 
 

การดําเนนิงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีหนาที่ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ          

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ินรวมถึงการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตรงตามความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ  จึงดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน 35  ตัวบงช้ี   คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลและสรุปผล  

การประเมินตนเองในภาพรวมได ดังน้ี 
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สรุปผลการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ี

ภายใตกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  จํานวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบงชี้ 

 

รายการตัวบงชี้ท่ีประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

สวนท่ี 1  การจัดการอาชีวศึกษาจํานวน  7  มาตรฐาน  35 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป ดี  

ตัวบงช้ีที ่1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 
  ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่1.4 รอยละของผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                       
ดานอาชีวศึกษา ( V-NET ) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

 ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที ่1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดานอาชีวศึกษา ( V-NET ) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที ่1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารบัรอง 

ไมไดดําเนินการ 

สวนที๑่   ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรอืศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 

  ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานหรือสถานศึกษาหรอืรบับริการ
ที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

  ดีมาก  

มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

  ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่2.2 ระดับคุณภาพในการจําทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 
 
 

  ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.2 ระดับคุณภาพในการจ ัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของถานศึกษา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานทีห่องเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบรกิาร 

  ดีมาก 

 
 

ตัวบงช้ีที ่3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอปุกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ทั้งในประเทศและหรอืตางประเทศ 

  ดีมาก 
 

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที ่4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   ดีมาก  

มาตรฐานท่ี 5   ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ตัวบงช้ีที ่5.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการสิง่ประดิษฐงานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

  ดีมาก 

 
 

ตัวบงช้ีที ่5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู พอใช  

มาตรฐานท่ี 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบงช้ีที ่6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทนุบํารุง

ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 

ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีมาก  

มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก  

ตัวบงช้ีที ่7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

ดีมาก  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  

 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการ ขยายการศึกษาดานการอาชีวศึกษาสูชนบทมากข้ึน

โดยใหจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอทั่วประเทศรวม 70 แหง เพื่อจัดการอาชีวศึกษา ระดับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และขยายการเปดสอนระดับอื่นๆ ที่สูงข้ึนในโอกาส

ตอไปน้ัน  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2539  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราณบุรีไดเสนอผานวิทยาลัยการอาชีพ     

วังไกลกังวล  เพื่อมอบที่ดินจํานวน 15 ไร  หลังที่วาการอําเภอปราณบุรี ใชในการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพปราณ

บุรี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 นายธนชัย  คงกะเรียน ผูใหญบานหมูบานหนองกา พรอมดวยคณะกรรมการ

หมูบานหนองกา หมูที่   7   ต.ปราณบุรี   อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  ไดเสนอผานวิทยาลัยการอาชีพวัง  

ไกลกังวล  เพื่อจะมอบที่ดินสาธารณะประโยชน 3  แปลงและสระหลวง  1  แปลง  รวมที่ดิน 47 ไร  2  งาน        

47  ตารางวา  ในบริเวณหมูบานหนองกาหมูที่  7  ต.ปราณบุรี  ใหกับกรมอาชีวศึกษา  เพื่อใชจัดต้ังวิทยาลัย   

การอาชีพปราณบุรี  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2540  คณะกรรมการ อ.บ.ต. วังกพง  อ.ปราณบุรี  นําโดยกํานัน        

ถวิล  ดอกย่ีสุน  เสนอตอวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพื่อมอบที่ดินสาธารณะประโยชนทุงหัวเปง หมู  5        

ต.วังกพง  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 70  ไร  เพื่อสรางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี   

 11  กุมภาพันธ2540  กรมอาชีวศึกษา  ไดแตงต้ังผูประสานงานและผูชวยผูประสานงานจัดต้ังวิทยาลัย

การอาชีพปราณบุรี  ประกอบดวย 

 1.  นายปรีชา   อินทะกนก  ผูชวยผูอํานายการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เปนผูประสานงาน  

 2.  นายญาณพิชญ   โกมลพันธุ  อาจารย  2  ระดับ  7  วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขันธ  เปนผูชวย 

ผูประสานงาน 

 3.  นายศิริพงษ   พูลผล  อาจารย2  ระดับ  6  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปนผูชวยผูประสานงาน  

ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2540  ผูประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดพิจารณาคัดเลือกที่ดิน  หมู  7  

ต.ปราณบุรี  จํานวน  2  แปลง  รวม  39  ไร  1  งาน  94  ตารางวา  จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี         

เพื่อเสนอกรมอาชีวศึกษาพิจารณา  ทั้งน้ีเน่ืองจากที่ดินหลังที่วาการอําเภอปราณบุรี ติดกับสนามยิงปนของกองพล

ทหารราบที่ 16  จึงไมคอยปลอดภัย  และที่ดิน   หมู 5  ต.วังกพง มีปญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน  

18  มิถุนายน  2540  กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดกองการศึกษา

อาชีพกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังผูประสานงานและผูชวยผูประสานงาน

ทําหนาที่ผูอํานวยการและทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  เพื่อจะไดดําเนินงานในการจัดต้ังวิทยาลัยฯ 

 ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540  ไดเริ่มดําเนินการ  จัดสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบช่ัวคราวรวม     

12  รายการ  เปนเงิน 8,980,000.- บาท (แปดลานเกาแสนแปดหมื่นบาทถวน)  โดยมีนางสุเดือน  ชลวิไล  
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ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลคอยดูแลใหความชวยเหลือทั้งดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการ

เริ่มต้ังสํานักงาน ระหวางดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จในเดือน  พฤษภาคม 2541 

 เดือนมิถุนายน  2541  เริ่มเปดสอนหลักสูตร ปวช. เปนครั้งแรกจํานวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาชางยนต  

และแผนกวิชาการบัญชี   มีนักเรียนทั้งสิ้น  160  คน และไดขยายเปดเพิ่ม  แผนกวิชาชางไฟฟากําลังใน              

ปการศึกษา  2542  และไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน 1 หลัง  อาคาร       

โรงฝกงาน  3  ช้ัน  1  หลัง  รวมงบประมาณกอสราง  28,430,000.-  บาท  และไดรับจัดสรรครุภัณฑการศึกษา

ตอเน่ืองถึงปจจุบันเพื่อใชในการจัดการศึกษา  ดานการอาชีวศึกษาใหกับทองถ่ิน  เพื่อมุงหวังใหผูสําเร็จ  การศึกษา

สามารถออกไปประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความสามารถเช่ือมั่นตนเองในอาชีพสามารถสรางงาน

เพื่อประกอบอาชีพอิสระได  และมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในอนาคต   
 

 นับต้ังแตเริ่มกอต้ังวิทยาลัยฯ  จนถึงปจจุบัน  มีผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6  คน  ดังน้ี 

  1. นายปรีชา  อินทะกนก ดํารงตําแหนง    ในป พ.ศ. 2540 - 2546 

  2. นายสมบูรณ  ศิริสุขวัฒนา ดํารงตําแหนง    ในป พ.ศ. 2546 - 2549 

  3. นายชลิต  เฟองเรือง ดํารงตําแหนง    ในป พ.ศ. 2549 - 2550 

  4. นายบุญลือ  ทองเกตุแกว ดํารงตําแหนง    ในป พ.ศ. 2551 - 2552  

  5. นายปริญญา  นฤมิตบวรกุล ดํารงตําแหนง    ในป พ.ศ. 2552 - 2554  

  6. นางอุษณีย  จิตตะปาโล ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2555 – 2556 

  7. นายอนันต  โดรณ  ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2556 –  ปจจุบัน 
 

1.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ต้ังอยูเลขที่  99  หมู 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  

รหัสไปรษณีย  77120โทรศัพท 0-3262-3056  โทรสาร 0-3262-2273   

E-mail Address  : Pranvic1@hotmail.com  

Website  http://www.pranicec.ac.th    

ปจจุบันมีพื้นที่  39 ไร 1 งาน  94  ตารางวา 

 1.1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลาง ตอนลางซึ่งมีเขตแดนติดตอกับ ภาคใต และมีแหลง

ทองเที่ยว ที่นาสนใจหลายแหงไมวาจะเปนชายหาดตางๆ หมูเกาะหรือปาเขาลําเนาไพร เปนสถานที่ตากอากาศ

เกาแกต้ังแตรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตรประจวบคีรีขันธ     

เคยเปนที่ต้ังของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดต้ัง

เมืองข้ึนใหมที่ปากคลองอีรม ช่ือวา เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดรวบรวมเมืองบางนางรมเมืองกุย 

และเมืองคลองวาฬเปนเมืองประจวบคีรีขันธซึ่งแปลวาเมืองที่มีภูเขาเปนหมูๆ โดยมีที่วาการเมืองอยูที่ เมืองกุย 

จนกระทั่งพ.ศ. 2441 จึงยายที่วาการเมืองมาอยูที่อาวเกาะหลัก หรืออาวประจวบซึ่งเปนที่ต้ังของตัวเมือง

ประจวบคีรีขันธในปจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธมีพื้นที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตรลักษณะพื้นที่แคบ
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เปนคาบสมุทรยาวลงไปทางใต โดยมีสวนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย -พมา ดานตะวันตก จนถึงฝงทะเลดาน

ตะวันออก เปนระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยูบริเวณดานสิงขร ทองที่ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง และ       

มีความยาว จากเหนือจรดใตเปนระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ            

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแกอําเภอบางสะพาน 

อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอสามรอยยอด  * หมายเหตุ :การจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในภาคกลางเปน

การแบงตามเขตการปกครองกระทรวงมหาดไทย หากเปนการแบงภาคทางภูมิศาสตรตามที่กําหนดไว                       

ในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยของราชบัณฑิตสถานประจวบคีรีขันธจัดอยูในภาคตะวันตก 

อาณาเขต 

มีเน้ือที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ      ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี  

ทิศใต   ติดกับ จังหวัดชุมพร  

ทิศตะวันออก ติดกับ อาวไทย 

ทิศตะวันตก    ติดกับ สหภาพเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเสนกั้นพรมแดนความยาวจาก

ทิศเหนือจรดทิศใต ประมาณ 212  กิโลเมตร และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8  กิโลเมตร มีสวนที่แคบที่สุด

ของประเทศอยูในเขต ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองจากอาวไทย ถึงเขตแดนพมาประมาณ 12  กิโลเมตร ระยะทาง

จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชีย หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323  กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318  กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ   

6 ช่ัวโมง 

การปกครอง 

แบงออกเปน  8  อําเภอ  48  ตําบล  388  หมูบาน 

1. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  

2. อําเภอกุยบุรี 

3. อําเภอทับสะแก  

4. อําเภอบางสะพาน 

5. อําเภอบางสะพานนอย 

6. อําเภอปราณบุรี 

7. อําเภอหัวหิน 

8. อําเภอสามรอยยอด 
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1.1.4 งบประมาณประจําปการศึกษา 2555 

   

รายการ งบประมาณป 2555 

รายรับ 

1.  จากงบประมาณแผนดิน 27,285,635.61 

2.  จากเงินรายได  (คาบํารุงการศึกษา) 1,786,251.19 

3.  จากแหลงอ่ืน ๆ 72,760.00 

รวม 29,144,646.80 

รายจาย 

1.  เงินเดือน 7,506,136.79 

2.  งบพัฒนาบุคลากร 2,654,049.72 

3.  งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 163,000.00 

     3.1  จากภายในสถาบัน - 

     3.2  จากภายนอกสถาบัน - 

4.  งบประมาณในการบริการวิชาการตอชุมชนและสังคม 1,148,000.00 

5.  งบประมาณวัสดุฝก 807,220.00 

6.  งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 398,050.00 

7.  คาสาธารณูปโภค 709,358.49 

8.  คาใชจายอ่ืน ๆ 38.00 

9.  งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง) 15,355,000.00 

รวม 28,742,853.00 

เงินเหลือจายสุทธิ 401,793.80 

10.คาเส่ือมราคา 3,036,964.21 
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1.1.5 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย 

 ปจจุบันวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  พ.ศ.2545  ปรับปรุง  พ.ศ.2546  และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2546 
 

1. จํานวนนักเรียน/ นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แตละระดับช้ัน ประจําปการศึกษา 2555 

 

แผนก/สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 

ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 
รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ 

สาขางานยานยนต 34 2 10 - 8 - 54 

สาขางานไฟฟากําลัง 13 - 15 - 11 1 40 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 6 - 2 - 13 - 21 

สาขางานบญัชี 1 12 - 10 - 17 40 

สาขางานคอมพิวเตอร 7 12 5 7 11 5 47 

รวม 61 26 32 17 43 23 202 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แตละระดับช้ัน  

                  ประจําปการศึกษา 2555 

 

แผนก/สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 

ปวส. 1 ปวส. 2 
รวม 

ช ญ ช ญ 

สาขางานเทคนิคยานยนต 7 - 4 - 11 

สาขางานการติดต้ังไฟฟา 3 1 5 - 9 

สาขางานบญัชี - 10 - 10 20 

สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ็ 4 5 2 3 14 

รวม 14 16 11 13 54 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณความรู  ระดับ ปวส. ประจําปการศึกษา 2555 

 

แผนก/สาขาวิชา 

ประจําปการศึกษา  2555 

ปวส.  
รวม 

ช ญ 

สาขางานยานยนต  รุนที่ 14 14 1 15 

สาขางานยานยนต  รุนที่ 16 14 3 14 

สาขางานยานยนต  รุนที่ 17 7 1 8 

สาขางานไฟฟากําลัง  รุนที่ 16 20 - 20 

สาขางานไฟฟากําลง (ทหาร) รุนที่ 1 30 - 30 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ทหาร) รุนที่ 2, 3 20 - 20 

สาขางานการบัญชี  รุนที่ 14 3 13 16 

สาขางานการบัญชี  รุนที่ 17 5 12 17 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ  รุนที่ 14 2 14 16 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ  รุนที่ 15 2 6 8 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ  (ทหาร) รุนที่ 1 10 - 10 

รวม 127 50 177 

 

2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาประจําปการศึกษา2555 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1.ปริญญาเอก - - -  

2.ปริญญาโท 8 1 9 ผูบริหารรวมขาราชการก.พ. 

3.ปริญญาตร ี 9 18 27 ขาราชการก.พ.รวมครูอัตราจาง

เจาหนาท่ี 

4.อนุปรญิญาและตํ่ากวา 6 7 13 เจาหนาที่รวมนักการภารโรง 

รวมท้ังหมด 23 26 49  
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ตารางท่ี 5แสดงจํานวนครูจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชาประจําปการศึกษา 2555 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1.อุตสาหกรรม     

    1.1 สาขาวิชางานยานยนต 4 - 4  

    1.2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 3 - 3  

    1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 3 - 3  

    1.4 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 - 2  

2.พาณิชยกรรม     

    2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 5 5  

    2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 2 3 5  

3. สามัญสัมพันธ 1 5 6  

รวมท้ังหมด 15 13 28  
 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่และเพศประจําปการศึกษา 2555 

 

 

ตําแหนง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

การเงิน  -  การบัญชี - 2 2  

ธุรการ - 1 1  

บุคลากร - 1 1  

พัสดุ - 2 2  

หลักสูตร - 1 1  

วิจัยและมาตรฐานการศึกษา - 1 1  

กิจกรรม 1 - 1  

ทะเบียน - 1 1  

วัดผลประเมินผล - 1 1  

พนักงานขับรถ 2 - 2  

นักการภารโรง 3 2 5  

รวมท้ังหมด 6 12 18  
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3. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ (ในรอบ 1 ปการศึกษาทีป่ระเมิน สถานศึกษาไดรับรางวัลอะไรบาง มผีลงานเปนที่ยอมรับ

ในสังคมอะไรบาง ทั้งทางดานสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา เปนตน) 

-  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ป 2551 การประดิษฐเครื่องทําเกลียวเชือกกลวยมีการเผยแพรออกอากาศ  

ทาง สถานีโทรทัศน ชอง 7 สี 

-  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  2 ป 2551  การประดิษฐเครื่องปะยางลดภาวะโลกรอน  

  -  โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

-  โครงการ  Fix  It   Center   

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขาเครื่องยนตใหญ  ระดับภาคกลาง 

-   รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง (ประเภทสวยงาม) ป 2551 

-  โครงการเยาวชนรักษโลก “ ลดภาวะโลกรอน ” 

-  โครงการอําเภอเคลื่อนที่  ประจําป  2552 

-  รางวัลชนะเลิศ  To Be Number One 

  -  เขารวม ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค  สงผลงาน เครือ่งปะยางลดภาวะโลก                               

รอนปการศึกษา 2552  สืบเน่ือง มาจากป การศึกษา 2551ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเขารวมประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ประจําป  2552 

 -  ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) : สมศ.รอบที่ 3  เมื่อวันที่  14-16  กรกฎาคม  2554  ผานเกณฑการประเมินระดับดี                

ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29   

 - โครงการการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนเปนโครงการปฏิบัติที่ดี(Good Practices)  
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1.2  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพปราณบรุ ี
 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีนโยบายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามนโยบายดานการศึกษา       

ของรัฐบาลและวิสัยทัศนพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังน้ี 

1. จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา ทุกรูปแบบ ใหกวางขวางและตอเน่ือง เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน     

ดานวิชาชีพ ระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับบุคคลทั่วไป คนพิการ และดอยโอกาส 

2. พัฒนาศักยภาพการแนะแนว การประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ        

ใหกวางขวางข้ึน 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน ทั้งในและนอกสถานศึกษาและกิจกรรมการ

จัดต้ังบริษัทขนาดยอม 

4. มีการดําเนินการสรางเครือขายเพื่อการบริหารจัดการ รวมกับผูปกครอง ชุมชน การปกครองสวน

ทองถ่ิน สถานประกอบการ และสวนราชการ ในเขตบริการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ 

5. พัฒนาบุคลากร  ระบบเทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบแผนงบประมาณและ

การเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ วิจัยในช้ันเรียน การวิจัยอื่นๆ ทุกประเภทตลอดจน การประดิษฐคิดคน 

สิ่งประดิษฐ คนรุนใหม หุนยนต 

7. ขยายและพัฒนาเครือขาย ความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ        

ใหกวางขวางและมีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน 

8. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทางดานวิชาชีพ วิชาความเปนครู       

จนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาเทคโนโลยีในระบบการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทํา        

ของผูสําเร็จการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วข้ึน 

10. จัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน คนพิการและผูดอยโอกาส (108อาชีพ) และ

ฝกอบรมระยะสั้นแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (โครงการ ตามแนวพระราชดําร)ิ 

11. สงเสริมใหมีกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และมีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย        

ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
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บทที่  2 

สภาพการดําเนนิงานของสถานศกึษา 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

“คุณธรรมเลิศล้ํา กาวนําวิชาการ สรางสรรคงานฝมือ ยึดถือสามัคคี” 

 
 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

                            องคกรแหงการเรียนรู  มุงสูมาตรฐานวิชาชีพ 
 

พันธกิจของสถานศึกษา 

1  .ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

  2.  สงเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

 3.  วิจัย  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและสามารถแขงขัน

ในระดับชาติได 
 

เปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนา  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธดังน้ี 
 

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและ

ผูสําเรจ็การศึกษาวิชาชีพ 

 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทกัษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

เศรษฐกจิสงัคมและเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

 พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทกัษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนใน

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพการ        

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลกัสูตร

สําหรับผูสําเรจ็การศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทกัษะในการหางานทําการศึกษาตอและ

การประกอบอาชีพอสิระ 

 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลกัษณะของผูสําเร็จการศึกษาทีส่ถานประกอบการ

หรือหนวยงานพึงพอใจ 
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เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

 

 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 

 จัดสถานท่ีเรียนสถานท่ีฝกปฏบิัตงิานสถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ

สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษาสถานประกอบการและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 

 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

 พัฒนาบคุลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา

ท้ังในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพรวมท้ังดานบคุลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

4. ดานการบรกิารวิชาชีพสูสงัคม 

 

 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชนสังคมองคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 

 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับ

แผนการบริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

 

5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและ

การวิจัย 

 สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาต ิ

 จัดสรรงบประมาณในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและ

ประเทศชาติ 

 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและ

ประเทศชาติ 

 

6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ 

 

 ใชภาวะผูนําและการมีวิสยัทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือ

ของบคุลากรในสถานศึกษาและหนวยงานหรือบคุคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 
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 จัดระบบการดแูลบคุลากรของสถานศึกษาดานคณุธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม 

 

 

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 

7. ดานมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

 จัดอบรมใหความรูเร่ืองระบบกลไกในการประกันคุณภาพ 

  มอบหมายหนาท่ีใหทุกคนมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐาน 

 ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา 

 เผยแพรการประกันคุณภาพภายในใหสาธารณะชนทราบ 

 

ระบบโครงสรางการบริหาร 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดกระจายอํานาจการบรหิารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยฯไดรวม    

กันคิด รวมกันตัดสินใจ และปฏิบัติรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนมี

โครงสรางการบรหิารงาน ดังน้ี 
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ลักษณะของการบริหารงาน 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยไดดําเนินการที่เนนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7ดาน ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม 

 5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

 6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ 

7. ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด 

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ( P: Plan )ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู 

อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาและชุมชน      

มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสราง เพื่อนําการ

ปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม 

2. การนําแผนสูการปฏิบัติ ( D: Do ) กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด และมีการรายงานผลความกาวหนา  

ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม 

3. การตรวจสอบติดตาม ( C: Check ) มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปน

ทางการ สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงานผลตอ

ที่ประชุม 

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ( A: Action ) มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงาน       

การประเมินตนเอง เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติ

การ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุง

ดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางย่ิงหาก

จําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชนชวยเหลือ 
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บทที่ 3 

การดําเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2555           

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จํานวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบงช้ี  โดยแสดงถึงความตระหนัก ความพยายามและ

ผลสัมฤทธ์ิ ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานท่ี 1ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

ความตระหนัก  

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดมุงมั่นสงเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของครผููสอนปรบัวิธี

เรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ  ใหผูเรียน เกงดี และมีความสุข ควบคูกันไป  นอกจากน้ียังมีระบบการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่ทันสมัยและเพียงพอ และปจจัยอื่นๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน เพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด  และในชวงปดภาคเรียนไดเปดภาคฤดูรอนใหกับ

นักศึกษาเพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด 

ความพยายาม 

 ครูผูสอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ  พัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการบูรณาการ          

การเรียนการสอนเปนเรื่ อง   เปนช้ินงาน  โครงการ  บู รณาการ คุณธรรม  จริยธรรมในทุกรายวิชา                          

จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหมีบรรยากาศที่จูงใจและเอื้อตอการเรียน พรอมไปกับใหความสําคัญระบบการดูแล

ชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตางๆที่เปนอุปสรรคตอการเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่กําหนดสูงข้ึน  มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  และ

จัดใหครูที่ปรึกษาพบปะนักเรียนนักศึกษาหลักเลิกกิจกรรมเขาแถวตอนเชาทุกวัน 

 ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ในแตละวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จําแนกตาม

ช้ันป  ทั้งหมด 256 คน เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละช้ันป จํานวน 349 คน คิดเปน รอยละ  75.78  

ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน  อยูในระดับ  ดี 
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ตารางแสดงผลการประเมิน 

หลักสูตร ปวช. 
 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน 

คิดเปนรอยละ 
ท่ีลงทะเบียน 

ท่ีมีผลการเรียน

เฉลี่ย 2.00 ขั้นไป 

1 ชางยนต 

ปวช. 1 36 18 50.00 

ปวช. 2 10 6 60.00 

ปวช. 3 8 8 100.00 

2 ไฟฟากําลัง 

ปวช. 1 13 8 61.53 

ปวช. 2 15 10 66.66 

ปวช. 3 12 11 91.66 

3 อิเลก็ทรอนิกส 

ปวช. 1 6 3 50.00 

ปวช. 2 2 1 50.00 

ปวช. 3 13 10 76.92 

4 การบญัชี 

ปวช. 1 11 10 90.90 

ปวช. 2 10 9 90.00 

ปวช. 3 19 17 83.47 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปวช. 1 19 13 68.42 

ปวช. 2 12 10 83.33 

ปวช. 3 16 16 100.00 

รวมท้ังสิ้น 202 150 74.25 
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หลักสูตร ปวส. 
 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน 

คิดเปนรอยละ 
ท่ีลงทะเบียน 

ท่ีมีผลการเรียน

เฉลี่ย 2.00 ขั้นไป 

1 เทคนิคยานยนต ปวส. 1 7 3 42.86 

  ปวส. 2 4 4 100.00 

2 การติดต้ังไฟฟา ปวส. 1 4 4 100.00 

  ปวส. 2 5 5 100.00 

3 การบญัชี ปวส. 1 12 8 66.66 

  ปวส. 2 8 8 100.00 

2 การพัฒนาเว็บเพ็จ ปวส. 1 9 8 88.88 

  ปวส. 2 5 4 80.00 

รวมท้ังสิ้น 54 44 81.48 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนหลักสูตรปวช. ทั้งหมดจํานวน  202  คน   ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.00  

ข้ึนไปจํานวน 150 คนคิดเปนรอยละ 74.25 

ผูเรียนหลักสูตรปวส. ทั้งหมดจํานวน 54 คนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.00  

ข้ึนไปจํานวน 44 คนคิดเปนรอยละ 81.48 

 

เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 70-79.99  4 คะแนน = ดี 

รอยละ 60-69.99  3 คะแนน = พอใช 

รอยละ 50-59.99  2 คะแนน = ตองปรับปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 50  1 คะแนน = ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

 ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามผลและประเมินผลคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาโดย

สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูที่เกี่ยวของ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ

การศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ          

ดานความรู  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  เชน  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  

ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  ความขยัน  ความอดทน  มนุษยสัมพันธ  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ไมเกี่ยวของกับ

อบายมุข และสิ่งเสพติด เปนตน เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ ผูบริหารเจาของสถาน

ประกอบการหรือผูเกี่ยวของที่มีผลตอพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษา ในแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา

และสาขางานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน 12  สถานประกอบการและนําผลสํารวจมาสรุปผล

ประเมินผลเพื่อเปนขอมูลในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปตอไป 

ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดติดตามผลประเมินผลสําเร็จการศึกษาจากการสํารวจความพึง

พอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อสรุปในภาพรวมปรากฏวาความพึงพอใจอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ  4.07   ประเมินคุณภาพ

มาตรฐานผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดีมาก 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีการประ เมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือ

เพื่อเก็บขอมูลเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนําขอมูลมาวิเคราะห 
  

2 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 50-

59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

3 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 60-

69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

4 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00คิดเปนรอยละ 70-

79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 80 

ข้ึนไปเมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม  
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สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนที่ม ี

ตอคุณภาพ ของผูเรียนรวมทั้งสิ้นปฏิบัติตามประเด็น 2 และมีผลตามประเด็นที่ 5  

 

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมผีลตามประเด็นที ่5  =  5 คะแนนดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมผีลตามประเด็นที ่4  =  4 คะแนนดี 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมผีลตามประเด็นที ่3  =  3 คะแนนพอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมผีลตามประเด็นที ่2  =  2 คะแนนตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น 1  =  1 คะแนนตองปรับปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก 

                    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการใหผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคนไดรับการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ โดยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประชุมช้ีแจงกําหนดแนวทางการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหทุกแผนกวิชาปฏิบัติ  ช้ีแจงใหศึกษาเห็นความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

มีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฎีและมีระดับคะแนนเกินรอยละ 65 ในภาคปฏิบัติจึงจะถือวา          

ผานเกณฑการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ อศจ. ในแตละระดับและ

สาขาวิชาที่เปดสอนและทําการทดสอบผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. และ ปวส. กอนปด

ภาคเรียนที่ 2/2555 ทุกคนทั้งหมด 

 ผลสัมฤทธิ ์

  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ทุกแผนกวิชาในปการศึกษา 2555 สําเร็จ

การศึกษาจํานวน 90 คนไดรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฏีและมีระดับ

คะแนนเกินรอยละ 65 ในภาคปฏิบัติจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑ

มาตรฐาน  อยูในระดับดีมาก 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 

คิดเปนรอยละ ผูเขารับการ

ประเมิน 
ผานการประเมิน 

1 ยานยนต 8 8 100.00 

2 ไฟฟากําลัง 12 12 100.00 

3 อิเลก็ทรอนิกส 13 13 100.00 

4 การบญัชี 19 19 100.00 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 16 100.00 

รวม 68 68 100.00 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 

คิดเปนรอยละ ผูเขารับการ

ประเมิน 
ผานการประเมิน 

1 เทคนิคยานยนต   4 4 100.00 

2 การบญัชี  8 8 100.00 

3 การพัฒนาเว็บเพจ 5 5 100.00 

4 การติดต้ังไฟฟา   5 5 100.00 

รวม 22 22 100.00 

 

สรุปผลการประเมิน 

รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพคิดเปนรอยละ 100.00 

 

เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 70-79.99  4 คะแนน = ดี 

รอยละ 60-69.99  3 คะแนน = พอใช 

รอยละ 50-59.99  2 คะแนน = ตองปรับปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 50  1 คะแนน = ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4   รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  

(V-NET) ต้ังแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

 ความตระหนัก 

          วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จํานวนผูเรียนในระดับช้ัน ปวช.3 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

(สทศ.) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับช้ัน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

         วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ดําเนินการโครงการเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3 

กอนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

 ผลสัมฤทธิ์  

                    รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษ า          

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เทียบกบัผูเรยีนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ ในระดับ ปวช.          

จํานวน  62  คน  และ ปวส  จํานวน 20  คน   จําแนก   ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

สถานศึกษา  

 สรุปผลการประเมิน 

จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. 3   ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)     จํานวน   62     คน    ผาน เกณฑ  2  คน  คิดเปนรอยละ 3.22   และ  ปวส  จํานวน   2 5   คน  ไมมีผูผานเกณฑ      

จําแนก  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 2.30 อยูในระดับ      

ตองปรับปรุงเรงดวน 

เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 65 ข้ึนไป 5  คะแนน=ดีมาก 

รอยละ 55-64.99  4  คะแนน=ดี  

รอยละ 45-54.99  3  คะแนน=พอใช  

รอยละ 35-44.99  2  คะแนน=ตองปรบัปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 35  1  คะแนน=ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง  ตองปรับปรงุเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก 

          วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ีจํานวนผูเรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และปวส. 2  มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับช้ัน ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ

ภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม 

         วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ดําเนินการโครงการเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3     

และปวส. 2  กอนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

ผลสัมฤทธิ์    

                     วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ี รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไประดับชาติข้ึนไปกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

เทียบกับผูเรียนทีล่งทะเบียนเขาทดสอบ ในระดับ ปวช.3  ปวส. 2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

และภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 0  อยูในระดับ  ตองปรับปรงุเรงดวน 

 สรุปผล 

จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)   จํานวน   62   คน    ผาน เกณฑ  0  คน  คิดเปนรอยละ 0   และ  ปวส  จํานวน   20   คน  ไมมีผูผานเกณฑ   คิดเปนรอยละ 

0     จําแนก  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 0  อยูในระดับ      

ตองปรับปรุงเรงดวน 
 

เกณฑการตัดสิน 
รอยละ 65 ข้ึนไป 5  คะแนน  =ดีมาก 

รอยละ 55-64.99  4  คะแนน  =ดี  

รอยละ 45-54.99  3  คะแนน  =พอใช  

รอยละ 35-44.99  2  คะแนน  =ตองปรบัปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 35  1  คะแนน  =ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง  ตองปรับปรงุเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ 

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

 

 

- ไมมีการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

 

30

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกบัแรกเขา 

 ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีความตระหนักใหความสําคัญกับระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษา

ของครูที่ปรึกษาเปนอันดับตนๆ ซึ่งจะมีสวนสําคัญที่จะชวยใหนักศึกษาแกปญหาการเรียน ที่เกิดจากสาเหตุตางๆ ได

อยางใกลชิด เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนหนังสือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด และจบ

การศึกษาตามกําหนดเวลา 

 ความพยายาม 

  ครูที่ปรึกษาไดใหการดูแลและชวยเหลือใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆเชนปญหาสวนตัว

ปญหาการเรียนฯลฯอันเปนอุปสรรคตอการเรียนและติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยางใกลชิด  เพื่อใหนักศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดโดยจัดช่ัวโมง  Homeroom  เพื่อใหครูที่

ปรึกษาพบกับผูเรียนและใหครูที่ปรึกษาเย่ียมบานนักศึกษารวมทั้งสอดสองดูแลแกไขนักศึกษาที่ประพฤติผิดอยาง

ใกลชิดสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนํามาแกปญหาอยางเปนระบบ 

 

ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน  63 คน  และ ปวส.2 

จํานวน  21  คน  ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา  2555 เมื่อเทียบกับ

ผูเรียนแรกเขา  จํานวน  84  คน   คิดเปนรอยละ   86.59   ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน 

 อยูในระดับดีมาก 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
คิดเปนรอยละ 

ผูเรียนแรกเขา ผูสําเร็จการศึกษา 

1 ยานยนต 8 8 100.00 

2 ไฟฟากําลัง 12 12 100.00 

3 อิเลก็ทรอนิกส 13 10 76.92 

4 การบญัชี 19 17 89.47 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 16 100.00 

รวม 68 63 92.64 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

ลําดับ

ท่ี 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
คิดเปนรอยละ 

ผูเรียนแรกเขา ผูสําเร็จการศึกษา 

1 เทคนิคยานยนต   5 4 80.00 

2 การบญัชี  13 8 61.53 

3 การพัฒนาเว็บเพจ 5 4 83.33 

4 การติดต้ังไฟฟา   6 5 83.33 

รวม 29 21 72.41 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา 
ทั้งหมดจํานวน  97  คนมี  ผูผานการประเมินฯ จํานวน 84  คน  คิดเปนรอยละ 86.59  
 

เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 70-79.99  4 คะแนน = ดี 

รอยละ 60-69.99  3 คะแนน = พอใช 

รอยละ 50-59.99  2 คะแนน = ตองปรับปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 50  1 คะแนน = ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดใหมีการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน

สถานประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ปในลักษณะดังตอไปน้ี 

  1. กิจกรรมสงไปรษณียบัตรติดตามผูสําเร็จการศึกษา 2 ระยะในเดือนธันวาคมและเดือนมีนาคม 

  2. กิจกรรมติดตามผูสําเรจ็การศึกษาและศิษยเกาอาจารยทีป่รึกษา 

  3. กิจกรรมติดตามนักศึกษาโดยทางโทรศัพทติดตอโดยตรง 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษาดําเนินการจัด

โครงการการติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554โดยมีการจัดทําฐานขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 

ในหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปการศึกษา  2554ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน1 ป  ในกิจกรรมตางๆเชนกิจกรรมติดตามจากศิษยเกาครูที่ปรึกษากิจกรรมติดตามทางโทรศัพท   

ผลสัมฤทธิ ์

  จากการดําเนินกิจกรรมตางๆในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดจํานวน 83  คน  สามารถ

ติดตามไดจํานวน 83 คน  มีผูสําเร็จการศึกษามีทํางานในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอภายใน 1 

ปทั้งหมดจํานวน 83 คนคิดเปนรอยละ 100.00 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดีมาก 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ที่ สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

ตดิตามได มีงานทํา 
ประกอบอาชีพ

อิสระ 
ศึกษาตอ รวม 

คน % คน % คน % คน % คน % 

1 ยานยนต 8 8 100 - - - - 8 100 8 100 

2 ไฟฟากําลัง 11 11 100 - - - - 11 100 11 100 

3 อิเล็กทรอนิกส 10 10 100 - - - - 10 100 10 100 

4 การบัญชี 17 17 100 - - - - 17 100 17 100 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 16 100 - - - - 16 100 16 100 

รวม 62 62 100 - - - - 62 100 62 100 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ที่ สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

ตดิตามได มีงานทํา 
ประกอบอาชีพ

อิสระ 
ศึกษาตอ รวม 

คน % คน % คน % คน % คน % 

1 เทคนิคยานยนต   4 4 100 4 - - - - - 4 100 

2 การบัญชี  8 8 100 7 87.50 - - 1 12.50 8 100 

3 การพัฒนาเว็บเพจ 4 4 100 3 75.00 - - 1 25.00 4 100 

4 การติดตั้งไฟฟา   5 5 100 5 100 - - - - 5 100 

รวม 21 21 100 19 90.47 - - 2 9.52 21 100 

 

สรุปผลการประเมิน 

จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบ 
อาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป ที่ติดตามไดโดยแยกระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 100.00 

 

เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 70-79.99  4 คะแนน = ดี 

รอยละ 60-69.99  3 คะแนน = พอใช 

รอยละ 50-59.99  2 คะแนน = ตองปรับปรุง 

ตํ่ากวารอยละ 50  1 คะแนน = ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบรกิาร 

ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามผลและประเมินผลคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาโดย

สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูที่เกี่ยวของ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ

การศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ          

ดานความรู  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  เชน  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  

ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  ความขยัน  ความอดทน  มนุษยสัมพันธ  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ไมเกี่ยวของกับ

อบายมุข และสิ่งเสพติด เปนตน เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป 

 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ ผูบริหารเจาของสถาน

ประกอบการหรือผูเกี่ยวของที่มีผลตอพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษา ในแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา

และสาขางานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน 12สถานประกอบการและนําผลสํารวจมาสรุปผล

ประเมินผลเพื่อเปนขอมูลในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปตอไป 

 

ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดติดตามผลประเมินผลสําเร็จการศึกษาจากการสํารวจความพึง

พอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อสรุปในภาพรวมปรากฏวาความพึงพอใจอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ  3.65   ประเมินคุณภาพ

มาตรฐานผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีการประ เมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือ

เพื่อเก็บขอมูลเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนําขอมูลมาวิเคราะห 
  

2 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 50-

59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

3 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 60-

69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

4 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00คิดเปนรอยละ 70-

79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
  

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย3.51-5.00  คิดเปนรอยละ 80 

ข้ึนไปเมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม  
  

 

 

สรุปผลการประเมิน 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หนวยงานหรือสถานศึกษาหรอืผูรับบริการทีม่ีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาผลการประเมินความพงึพอใจอยูในระดับ  

3 . 65  

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5  = 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 4  = 4 คะแนน ดีปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 3  = 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 2  = 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  = 1 คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที่ 
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่    1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
รอยละ 80 75.78    

ตัวบงช้ีที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหนวยงานชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

ปฏิบตัิตาม

ประเด็น 1 และมี

ผลตาม 

ประเด็นท่ี5 

ปฏิบตัิตาม

ประเด็น 1 และ

มีผลตาม 

ประเด็นท่ี5 

   

ตัวบงช้ีที่   1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
รอยละ 80 100.00    

ตัวบงช้ีที่   1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

รอยละ 65     

ตัวบงช้ีที่   1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต       คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

รอยละ 65     

ตัวบงช้ีที่ 1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษารับรอง 

รอยละ 80 100.00    

ตัวบงช้ีที่  1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
รอยละ 80 86.59    

ตัวบงช้ีที ่ 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
รอยละ 80 100.00    

ตัวบงช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหนวยง านหรือสถานศึ กษาห รือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ปฏิบตัิตาม

ประเด็น 1 และมี

ผลตาม 

ประเด็นท่ี5 

ปฏิบตัิตาม

ประเด็น 1 และ

มีผลตาม 

ประเด็นท่ี5 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ 

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ดานความตระหนัก 

         วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดนําหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการ และผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดถึงมีแนวคิดในการปรับปรงุพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน   

ดานความพยายาม 
         วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดการเรียนการสอน แผนการเรียนรูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ    

เนนการฝกปฏิบัติทั้งในสถานศึกษา ดําเนินโครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในแตละสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

ดานผลสัมฤทธิ ์

มีสาขางานที่จัดการเรียนการครบทุกสาขางานทุกหลักสูตรไดพัฒนาครบตามประเด็นตัวบงช้ี 

กําหนดและมีสาขางานทั้งสิ้น ปวช.  จํานวน 5 สาขางาน ปวส. 4 สาขางาน  ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาไปใชใน

การเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอนการบริการวิชาชีพจัดอยางกวางขวางและ

หลากหลายทั้งในพื้นทีแ่ละนอกพื้นท ี
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร   

2 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
  

3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร   

4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5 

สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1 – 4 

ไมเกิน 3 ป ไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการ

สอน 
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สรุปผลการประเมิน 

ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาไปใชในการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100  ของ 

จํานวนสาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

กณฑการดสิน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5  คะแนน = ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)    4  คะแนน =ดี 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)    3  คะแนน = พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)    2  คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น (1)     1  คะแนน = ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 

ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการ

จัดกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการ

จัดการเรียนรูมีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ มีการประเมินระดับความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการสอน และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็ม

ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

ความพยายาม 

  ผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมหรือการบูรณาการความรู

จากรายวิชาตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดกิจกรรมการใชสื่อการสอนการวัดการประเมินผลอยาง

หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนจํานวน 192 แผนการเรียนรูจากรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษา 

2555 จํานวน 192 รายวิชา 

ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ประเมินผลระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายใน

เรื่องการจัดทําแผนการสอนผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการสอนมีการประเมินความพงึพอใจ

ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาที่จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการพบวามีการปฏิบัติครบทุกหัวขอและมี

แผนการสอนจํานวน192วิชาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดทําการสอนในปการศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจํานวน 192 

วิชาคิดเปนรอยละ 100 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดีมาก 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

 

 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกรายวิชาที่สอน 

  

2 
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามรอยละ 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
  

3 
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามรอยละ 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
  

4 
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามรอยละ 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
  

5 
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดาเนินการใหผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจัดทําแผนการจัดการ 

เรียนรูรายวิชาที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนจํานวนรายวิชาที่จัดเปดรวม 192 วิชามีครูสงแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาจํานวน 192 วิชาเทียบรอยละกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งสิ้น 28  คน  เทากับรอยละ 100 

และปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาที ่1 และมีผลตามประเด็นที ่5  

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5  = 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 4  = 4 คะแนน ดีปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 3  = 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็นที่ 2  = 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1     =1 คะแนนตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก  

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ มีการ

ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนทุกภาคเรียน  และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  

เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดประเมินผลระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง 

หลากหลายในเรื่องการจัดทําแผนการสอนผลการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และ 

โดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนในแตละภาคเรียน 

 ผลสัมฤทธิ ์

จากการประเมินคุณภาพการสอนพบวาโดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การสอนของครูผูสอนทั้ง  2 ภาคเรียน  

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจดการเรยีนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไมนอยกวารอยละ๘๐ของรายวิชาที่สอน 

  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครแูตละคน

ทําบันทึกหลังการสอนไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
  

4 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 

  

5 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 
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สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามประเด็นขอ 1 2 3 4 และ 5  

จํานวน 5 ขอ 

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดีปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก 

 1. สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบยีบ 

การวัดผลและประเมินผล 

2. การวัดและประเมินผลในสถานศึกษาตองเปนไปตามระเบียบ 

3. เปดโอกาสใหผูเรยีนมีสวนรวมในการวัดและประเมนิผลหลกัการดําเนินงาน 

ความพยายาม 

สถานศึกษาไดจัดการดําเนินการเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการที่ตองทาํ 
ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนโดยมีจุดประสงค 3 ประการดังน้ี 

1. เพื่อการวินิจฉัยความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนของผูเรียนดวยการประเมิน 2 ข้ันตอน 

(1) ประเมินกอนเรียน 

(2) ประเมินระหวางเรียน 

2. เพือ่ใชผลประเมินในการตัดสนิผลการเรยีนของผูเรยีนเปนการตรวจสอบผลการเรียนรูของ 
ผูเรียนและใชผลการทดสอบเพื่อตัดสินผลการเรียนและใหระดับคะแนน 

3. เพื่อใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การกําหนดนโยบายและการพฒันาหลกัสตูรตาง  ๆ

4. มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูดานการวัดและประเมินผลซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ 
วัดการเรียนการสอนที่ดําเนินการดวยเทคนิควิธีหลากหลายเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน
ความรู 
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ผลสัมฤทธิ ์
จากการดําเนินการดังกลาวขางตนวิทยาลัยฯไดประเมินคุณภาพการวัดผลและประเมินผลการ 

จัดการเรียนการสอนของครผููสอนใน 5 ประเด็นไดแก 
1. ครูผูสอนทกุรายวิชาทีส่อนแจงใหนักเรยีนทราบกอนเรียน 

2. ครูผูสอนตองทาํการวัดผลตามแผนการจดัการเรยีนรู 
3. ครูผูสอนใหวิธีการวัดผลหลากหลายวิธี 

4. ครูผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล 

5. ครูผูสอนนําผลเพือ่ไปพฒันานักเรยีนดานอาชีพคุณธรรมจรยิธรรมและเนนหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู

ทุกรายวิชาที่สอน 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
  

4 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

ทุกรายวิชาที่สอน 
  

5 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ

พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม

คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา

ที่สอน 

  

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทั้ง 5 ขอ 

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดีปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดความตระหนักในการจัดโครงการพัฒนาเครือขายความ 

รวมมือกับสถานประกอบการองคกรวิชาชีพในชุมชน ทองถ่ิน อยางใกลชิดในการจัดการอาชีวศึกษาโดยมีการ

ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทองถ่ิน ในการวางแผนปฏิบัติการจัดการ

เรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดข้ึน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการประสานกับสถานประกอบการในการรวมมือการจัด 

การศึกษาในปการศึกษา 2555 ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีจํานวน 82 แหงเพื่อรวมจัดการศึกษาใหผูเรียนเกงดี

และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ 

เอกชนชุมชนทองถ่ินในการวางแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการฝกวิชาชีพ ในระบบทวิภาคีและการฝกงาน

ในระบบปกติตามหลักสูตรที่สถานศึกษาเปดสอนในปการศึกษา 2555 จํานวน 82 แหงประเมินคุณภาพผานเกณฑ

มาตรฐานอยูในระดับดีมาก 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการหนวยงานและทําความรวมมือใน

การสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน 
  

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน   

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการหนวยงาน   

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน   

5 
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 
  

 

 

 

 

 

 

 



     

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

 

44

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินระดับคุณภาพในการฝกงานจํานวน 5 ขอ  

 
เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดีปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 2ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที่ 
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพการใชและ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

ส อดคล อ งกับความต อ งการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 

(1)(2)(3)(4) 

และ (5) 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 

(1)(2)(3)(4) 

และ (5) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 

(1)(2)(3)(4) 

และ (5) 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น 

(1)(2)(3)(4) 

และ (5) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 5 ขอ 5 ขอ    
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก  

ฝายบริหารใชความรู ความสามารถในการบริหารงาน การใชภาวะผูนํา การใหคําแนะนํา        

การผสานความรวมมือของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการการศึกษา  

นอกจากน้ี วิทยาลัย ไดนําขอเสนอแนะของ สมศ. สูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีใหดําเนินการ    

จัดโครงการ กิจกรรม หรืองานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขอเสนอแนะตางๆ ผูรับผิดชอบในแตละงานเปน

ผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ กิจกรรม หรืองาน และนําไปกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําปของวิทยาลัย 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัติโดยยึดขอปฏิบัติตาม

เกณฑกําหนดของตัวบงช้ีโดยมีกิจกรรมหรือโครงการดําเนินการ เชน จัดทําแผนภูมิบริหารวิทยาลัยการอาชีพปราณ

บุรี มอบหมายหนาที่พิเศษในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประชุมบุคลากร จัดโครงการความรวมมือภายใน 

อาชีวศึกษาจังหวัด  จัดโครงการความรวมมือบริหารทรัพยากรรวมกับสถานประกอบการ จัดโครงการพัฒนา

บุคลากร ดานวิชาชีพและวิชาการ  รวมทั้งจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

ผลสัมฤทธิ ์

      ระดับคุณภาพการบริหารของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการกระจายอํานาจสูวิทยาลัยการอาชีพ

ปราณบุรีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบ       

ได และจัดทําได  8  ขอ  ระดับคุณภาพการบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีคุณภาพ ระดับ ดี  
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ตามที่กําหนดในกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ 

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  

4 

สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมี

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00  
  

5 

สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

จํานวน 5 ขอ 

  

เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดีปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรไีดกําหนดแผนงานโครงการโดยจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาเพื่อประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาซึ่งไดรวมกําหนดแนวทางในการจัดทําแผน 
 

ความพยายาม 

ในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการน้ันไดดําเนินการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ PDCA  

โดยในข้ัน Plan น้ันไดเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนประจําปจากน้ันไดรวมกัน

สัมมนาจัดทําแผนจากบุคลากรในทุกฝายงานในข้ัน Do ในข้ันตอน Check ไดมีการสรุปรายงานโครงการประจําปทั้งสิ้น171

โครงการเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ 2555 ตอไปในข้ัน Action ฝายงานและผูรับผิดชอบโครงการตางๆไดลงมือปฏิบัติตาม

โครงการตางๆและรายงานผลตอสถานศึกษาตอไป 
 

ผลสัมฤทธิ ์

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆอยางชัดเจนมีสรุปตามกิจกรรมเปนรูปเลม 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียนชุมชนสถานประกอบการ

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  

2 
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
  

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

4 
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอขอเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุง 
  

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนการปฏิบัติการประจําป   
 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 

วิทยาลัย  จํานวน  5 ขอ  
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เกณฑการตัดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดีปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ความตระหนัก 

          สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารงานแบบมีสวนรวมมีการกําหนดอัตลักษณโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2555 มีการกําหนด    

ทิศทางการดําเนินงาน นโยบาย แผนงานใหเปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 

ความพยายาม 

         สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนไวในแผนปฏิบัติงาน มีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจการบริหารโดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษา แตงต้ังหัวหนาสาขางาน แตงต้ังหัวหนางาน ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและใหความรวมมือใน       

การบริหารการตัดสินใจและการศึกษา มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ สถานศึกษามีระบบ

บริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา  
 

ผลสัมฤทธิ ์

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณมีการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการดําเนินงาน       

ตามแผนงาน/โครงการมีการประเมินผลติดตามตรวจสอบและใหขอเสนอแนะโดยทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน   

ตามแผนงานที่วางไวบรรลุตามวัตถุประสงค 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา/วิทยาลัย 
  

2 

มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

3 มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   

4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   

5 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

สรุปผลการประเมิน 

9สถานศึกษามีการดําเนินการในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณจํานวน 5 ขอ  

เกณฑการดสิน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5  คะแนน=ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)    4  คะแนน =ดี 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)    3  คะแนน = พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)    2  คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น (1)     1  คะแนน = ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ความตระหนัก 

      สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารงานแบบมีสวนรวมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2555  มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 

นโยบาย แผนงานใหเปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

ความพยายาม 

      สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนไวในแผนปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด มีการกระจายอํานาจการบริหารโดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา แตงต้ังหัวหนา

สาขางาน แตงต้ังหัวหนางาน ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหารการตัดสินใจและ

การศึกษา มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ สถานศึกษามีระบบบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา  

ผลสมัฤทธิ ์

วิทยาลยัการอาชีพปราณบรุี มีการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด   

2 
สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
  

3 
สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครองผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

4 

สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูปกครองรวมทั้งผูที่มีสวนเกีย่วของไปใชในการ

พัฒนาสถานศึกษา 
  

5 

สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมิน

โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินในการบรหิารงานและภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา 

จํานวน 5 ขอ  
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสารสนเทศเปนอยางย่ิง  

ระบบสารสนเทศถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายใน การมีสวนรวมกับ

สถานศึกษาในการกําหนดกลยุทธ วิธีการ และรูปแบบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  โดยกําหนดเปน

นโยบายและนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ดังน้ี 

   1. กําหนดเปนนโยบายใหมีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลและสารสนเทศในแตละดาน 

พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน ใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถดานระบบสารสนเทศ       

อยางตอเน่ือง 

   2. ตระหนักถึงคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู จึงไดกําหนดใหมีระบบ

สารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน สาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน งบประมาณ อาคารสถานที่        

การบริหารงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   3. วางแผนพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง สงเสริมใหมีโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน 

บุคลากร เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  และบริการขอมูลเพื่อการบริหารและการ

จัดการความรู 

   4. กําหนดใหมีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความรู

ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีสวนในการการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา    

ทั้งการกําหนดกลยุทธ วิธีการ และรูปแบบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยกําหนดเปนนโยบายและ

นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ดังเชน 

   1. มีการนําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรูมาสูการปฏิบัติทั้งใน

รูปแบบของการบันทึกขอมูลในกระดาษ และขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

   2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง โดยพัฒนาระบบการบริหาร

เครือขายสารสนเทศ  ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการพัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

บริการและการจัดการความรู 

   3. มีการสงเสริมใหงานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล         

ใชระบบฐานขอมูลรวมกัน ในการจัดการขอมูลผูเรียนและขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนผานโปรแกรม STD 2003      

ซึ่งเปนขายงานที่ดึงเอาระบบงานทะเบียน/วัดผล/หลักสูตร ไวดวยกัน และใชขอมูลรวมกัน โดยโปรแกรมสามารถ

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษาต้ังแตแรกเขาจนจบการศึกษา 

   4. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการรวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบคลังกําลังคนอาชีวศึกษา (V-cop-net) 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) และระบบเบิกจายดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบ LAN โปรแกรม

ศธ.02 งานทะเบียน (GPA) 

ความสําเร็จ 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู         

ในสถานศึกษาปฏิบัติตามไดครบทุกองคประกอบ 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่นที่จําเปนสําหรับ

สถานศึกษาที่ครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ

เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 
  

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน   

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 
  

4 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
  

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพงึพอใจในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาและมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
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สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน  5 ขอ 

 

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 

ความตระหนัก 

สถานศึกษาโดยคณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยชมรมลูกเสือวิสามัญ 

และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวมกับครูที่ปรึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาชมรมตางๆไดรวมกัน

สนับสนุนสงเสริมและจัดกิจกรรมหรือโครงการดานการบริหารความเสี่ยงใหกับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับทุกช้ันป          

ดังกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

 

ความพยายาม 

นักเรียนนักศึกษาและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดเขารวมกิจกรรมโครงการดานการ 

บริหารความเสี่ยงตลอดจนความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนทั้งชวนเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา

และการรวมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาในชุมชนในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกิจกรรมดานความปลอดภัยกจิกรรม

ดานทะเลาะวิวาทกิจกรรมดานสิ่งเสพกิจกรรมดานสังคมเปนตน 
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ผลสัมฤทธิ ์

มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาครูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานการบริหารความเสี่ยง 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยงที่

สําคัญอยางนอย 5 ดานไดแกดานความปลอดภัยดานการทะเลาะวิวาทดานสิ่ง

เสพติดดานสังคมดานการพนันและการมั่วสุมโดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียนและผูปกครอง 

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ   

4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง   

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน   

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงจํานวน 5 ขอ  

เกณฑการดสิน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5  คะแนน = ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)    4  คะแนน =ดี 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)    3  คะแนน = พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)    2  คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น (1)     1  คะแนน = ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 
ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ความตระหนัก 
         สถานศึกษาไดดําเนินการออกคําสั่งแตงต้ังครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน

และความประพฤติอยางตอเน่ือง โดยมอบหมายใหมีการควบคุม ดูแล กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง และพบครูที่

ปรึกษาหลังเลิกกิจกรรมเขาหนาเสาธง โดยมีการบันทึกการเขาแถว รวมกิจกรรม มีการจัดทําสมุดการเขาช้ันเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เชน กิจกรรมการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จ

การศึกษา กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมองคการวิชาชีพ 

ความพยายาม 

         ผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษารวม 2 ภาคเรียน โดยครูที่ปรึกษาไดแนะนําเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียน   

แตละคน รวมทั้งดูแลความประพฤติ การแตงกาย การลงทะเบียนเรียน นอกจากน้ันยังอบรมใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม อันดีงาม และยังมีการจัดทําเอกสารรายงานการเขาแถว การเขาช้ันเรียน และทํากิจกรรมตาง ๆ ภายใน

วิทยาลัยฯ 

ผลสัมฤทธิ ์
                  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาสัปดาหละ 

๑ ครั้ง มีระบบเครือขายผูปกครอง มีการแผนงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง 

สถานศึกษาปฏิบัติ ๕ ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน   

2 สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง 

  

3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน   

4 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง
นอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 

  

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ   

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการจดัระบบดูแลผูเรยีน จํานวน  5  ขอ  
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช 

อาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีระบบการบริหารจัดการความเหมาะสม ในการจัดอาคารเรียน 

อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเตอรเน็ต ที่ม ีสื่อ

หลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือ

เหมาะสมกับแตละสาขาวิชา  สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับ

รายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนใหงานอาคารสถานที่และทางแผนกวิชาตางๆ ใหมีการ

พัฒนาปรับปรุงซอมแซม การจัดสถานที่การเรียนการสอน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมสิ่ง

อํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียนสอดคลองกับรายวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใน

แตละครั้งที่จัดสอน 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามประเมินผล  ระดับความเหมาะสมของการจัด 

สถานที่  และงานอาคารสถานที่ไดรวมมือกับทางแผนกวิชาจัดสถานที่เรียนที่ฝกปฏิบัติงานที่ศึกษาคนควาให

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนผานเกณฑการประเมินครบตามองคประกอบการพิจารณาทุกสาขาวิชา/

สาขางานดังน้ีองคประกอบที่ 1 มีการวางแผนการใชหองเรียน  องคประกอบที่ 2  มีการใชหองเรียนตามตารางการ

ใชองคประกอบที่ 3 มีการติดตามและประเมินผลการใชหองเรียนองคประกอบที่ 4  มีการนําผลการประเมินมาใชใน

การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงาน

ศูนยวิทยบริการโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   

3 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน ของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนย  

วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย (3.51-5.00)   

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีผลการดาเนินการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที ่ หองเรยีนหองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร  จํานวน   5 ขอ  

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสนับสนุนใหทุกสาขาวิชาที่เปดสอนจัดทําขอมูลพื้นฐานของ 

เครื่องมือและอุปกรณการศึกษามีการรายงานสถิติขอมูลการใชทุกภาคเรียนตลอดจนมีการวิเคราะหความพอเพียง

ของครุภัณฑทุกสาขาวิชาใหพอเพียงเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑ อุปกรณรวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการใชงาน ใหสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา 

ความพยายาม 

  ในปการศึกษา 2555วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดให แตละสาขาวิชาที่เปดสอนมีการ

ดําเนินการเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณโดยคํานึงถึงตัวบงช้ีคุณภาพดังน้ี         

1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูมีความเพียงพอ  

3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีความทันสมัย  4. ประเมินความพึงพอใจ   5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ ์

ทุกแผนกวิชามีการควบคุมแสดงขอมูลครุภัณฑและรายงานผลการใชเครื่องมือและวิเคราะห 

ความพอเพียงในแตละครั้งที่สอนเหมาะสมกับหลักสูตรและทันสมัยที่ชัดเจนและมีการดําเนินการตามตัวบงช้ี

คุณภาพครบทุกตัวบงช้ี 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการจัดหาการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑและ

คอมพิวเตอร 
  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหาการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑและ
คอมพิวเตอรโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย (3.51-5.00)   

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการบรหิารจัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร จํานวน 5 ขอ  
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 
 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองถือ 

เปนปจจัยสําคัญของการบริหารจัดการดานอื่น ๆ ใหบรรลุเปาหมาย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ืองเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน การฝกอบรม 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษา

ตอ เปนตน  

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดสงบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯเขารวมฝกอบรม 

ประชุม  สัมมนาทางวิชาการ  และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานตางๆ ภายในวิทยาลัยฯและสงเสริม

ใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ  รอยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการ

ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 75 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไมนอยกวารอยละ 5 

  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานองคกร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 5 

  

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไมนอยกวารอยละ 75 

  

5 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 

  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  5 ขอ  

 

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ  

สําหรับการจัดการเรียนการสอน ใหตรงกับความตองการ และทันสมัยเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาภายใน              

ปการศึกษา 2555 ซึ่งเมื่อเทียบกับงบดําเนินงาน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุฝก 

อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนกอยางเหมาะสมเพียงพอตรงกับความตองการ                    

มีความทันสมัยตอสถานการณปจจุบันและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับ 

การจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน

ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ 
  

2 สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต/ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 

  

3 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

  

4 
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการ
จัดประกวดจัดแสดงโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

  

5 สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลกไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

  

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการบรหิารงานการเงินและงบประมาณ  จํานวน   5 ขอ 
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ 

หรือตางประเทศ 
 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรไีดจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมรวมมือกับเครือขายทั้ง 
ภายในและหรือตางประเทศเพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันป 
 

ความพยายาม  

ในการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ 
PDCA โดยในข้ัน PLAN น้ันไดเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนประจําปจากน้ันไดรวมกัน
สัมมนาจัดทําแผนจากบุคลากรในทุกฝายงานในข้ัน Do และ Check ไดมีการสรุปรายงานงาน/โครงการ/ทั้งสิ้นเพื่อดําเนินการ
ในปงบประมาณตอไป 

 

ผลสัมฤทธิ ์ 

รายงานผลการดําเนนงานตามแผนงานโครงการเปนรูปเลมยกเวนรอยละของสาขางานที่มีตอ 

ภูมิปญญาทองถ่ินผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิทั่วไปและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนระยะสั้นไปถึงรอยละ 80  
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 
  

2 

สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ินผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

สาขางานที่เปดสอน 
  

3 
สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศที่มี

สวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษากับสถานศึกษาไมนอยกวา 20 แหง 
  

4 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆเชนงบประมาณวัสดุอุปกรณครุภัณฑฯลฯ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาไมนอยกวา 5 รายการ 
  

5 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ

เพื่อการปรับปรุง 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน 
ประเทศและหรือตางประเทศจํานวน 5 ขอ  
 

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที ่
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิก์าร

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรงุ 

ตัวบงชี้ท่ี3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา 

แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา 

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน 

และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร 

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 

สถานศึกษา 

5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ 

ดูแลผูเรียน 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ 

ดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา

และการใชอาคารสถานท่ีหองเรียน 

หองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ 

5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร 

จัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน

และงบประมาณ 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 

5 ขอ 5 ขอ    
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

ความตระหนัก 

           วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีกําหนดกรอบการจัดกิจกรรม โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และ

สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนอยางตอเน่ืองตลอดปสถานศึกษาไดจัดงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ

สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน และกิจกรรม โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนตองบประมาณทั้งหมด 
 

ความพยายาม 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อใหบริการวิชาชีพ และ

และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  และกิจกรรมฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  เชน ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชีวบริการ ตลอดจนโครงการฝกอบรบวิชาชีพระยะสั้น ฯลฯ

สถานศึกษาจัดงบงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ิน และกิจกรรม โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด    

ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ สอศ. 

 

ผลสัมฤทธิ ์  

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ        

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงาน  

ไมนอยกวา ๒ โครงการ กิจกรรม ตอป สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวา

รอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

เขารวมโครงการกิจกรรม สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ/     

กิจกรรมตอป 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาไมนอยกวารอย

ละ 60 เขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  

4 
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางานไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม

โครงการ/กิจกรรม 
  

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย 3.51-5.00 
  

 

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดาเนินการตามระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพจํานวน 5 ขอ  
 

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที่ 
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1ระดับคุณภาพในการบริหาร 

จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5 ขอ 5 ขอ    

 

 

 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน 

ความตระหนัก 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนบุคลากรผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานมีการ

สรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ โครงงาน ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ

สอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยมีการประชุมครูและบุคลากร ในการมอบนโยบายเกี่ยวกับการ

จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัย ซึ่งเปนนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ

กําหนดโครงการการจัดทํา วิจัย จัดหาแบบอยางขอมูลงานวิจัยที่ถูกตองเผยแพรแกครู บุคลากร และผูเรียน        

เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํางานวิจัยฯจัดทํานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพ โครงงาน

วิทยาศาสตร ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดต้ังเกณฑไวแตละสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนตองมีนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานระดับปวช. 2 ช้ิน/ปการศึกษาระดับปวส. 4 ช้ิน/ปการศึกษา 

 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ีสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนบุคลากรผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขา 

งานใหมีการสรางและ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ โครงงานฯ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน 

 ผลสัมฤทธิ ์  

  พบวาในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดเปดสอน 5 สาขางานผานเกณฑปวช. 2 ช้ิน 

/ปการศึกษาและปวส. 4 ช้ิน / ปการศึกษา 5 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดง

โครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
  

2 

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ันปวช.3 และระดับช้ันปวส.2 จัดทําโครงการ

สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยโดยมีจํานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑเฉลี่ย

ระดับช้ันปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ินและระดับช้ันปวส. 2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

  

3 
สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
  

4 
สถานศึกษาไดนําโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 

25 ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพรตอสาธารณชน 
  

5 

สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวา

รอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน

จังหวัดภาคและชาติ 

  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในการบรหิารจดัการโครงการสิง่ประดิษฐงาน 
สรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน  
 

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู

ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรสีงเสริมสนับสนุนใหผูสอนผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานใหม ี

การสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ โครงงานที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและนําผลงานที่ไดจัดทําเผยแพรและรวมในการแขงขัน

ระดับชาติซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดต้ังเกณฑไวแตละสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนตองมีนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่สามารถนําไปใชเปนประโยชนทางวิชาชีพ และทําการเผยแพรระดับชาติจํานวน

ผลงานต้ังแต 3 ช้ินงานข้ึนไป 
 

ความพยายาม 

  ผูสอนบุคลากรผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ 

โครงงานที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

และนําผลงานที่ไดจัดทําเผยแพรและรวมในการแขงขันระดับชาติซึ่งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรไีดดําเนินการ 

1.  วิจัยในช้ันเรียน จํานวน 29 เรื่อง 

2.  วิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของนักเรียน/นักศึกษาที่เปนประโยชนในการใชประกอบ 

อาชีพ พัฒนาชุมชนทองถ่ิน จํานวน 14 ช้ิน 

ผลสัมฤทธิ ์

พบวาในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีจํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานวิจัยโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดง

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรือ

งานวิจัย 
  

3 
สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
  

4 
สถานศึกษาไดนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 

50 ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพรตอสาธารณชน 
  

5 

สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอย

กวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับ

ชุมชนจังหวัดภาคและชาติ 
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สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในการบรหิารจดัการนวัตกรรมสิง่ประดิษฐงาน 
สรางสรรคหรืองานวิจัยของครูจํานวน 3 ขอ 

  

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
 

ผลการตัดสิน 

  ดีมาก  ดี   พอใช  ตองปรับปรงุ   ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 5ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที่ 
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรือ

งานวิจัยของผูเรียน 

5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 5.2ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐงานสรางสรรคหรือ

งานวิจัยของคร ู

5 ขอ 3 ขอ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

 

72

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทนุบํารุงศาสนา

ศิลปะวัฒนธรรม 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กําหนดโครงการ 

กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในระหวางปการศึกษา  

2554 ไวอยางเปนระบบชัดเจน  และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับนักเรียนทุก

สาขาวิชาสาขางาน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม 

ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนเชน      

พิธีไหวครูโครงการสงเสริมมารยาทไทยโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนตน 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดใหนักศึกษาจัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม 

การอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครบทั้ง  2  ดานทุกสาขาวิชา/สาขางานคิด

เปนรอยละ 100 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีจํานวนโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรกชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 โครงการ/

กิจกรรม 

  

2 

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทํานุบํารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม 

  

3 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ/กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ

ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

  

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทํานุบํารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51-5.00 

  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดาเนินการตามระดับคุณภาพในการปลูกฝงจติสํานึกดานการรักชาติเทิดทูน 
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทํานุบํารุง 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจํานวน 5 ขอ 
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กําหนดโครงการ 

กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในระหวางปการศึกษา  

2554 ไวอยางเปนระบบชัดเจน  และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับนักเรียนทุก

สาขาวิชาสาขางาน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม 

ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน เชน        

พิธีไหวครูโครงการสงเสริมมารยาทไทยโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนตน 

ผลสัมฤทธิ ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดใหนักศึกษาจัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม 

การอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครบทั้ง  2  ดานทุกสาขาวิชา/สาขางาน   

คิดเปนรอยละ 100 

 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีจํานวนโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ/กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี

ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

  

 

สรุปผลการประเมิน 
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สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในการปลูกฝงจติสํานึกดานการอนุรกัษ 
สิ่งแวดลอม  จํานวน  5 ขอ 

  

เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก 

            วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มกีระบวนการจัดกิจกรรมการเสริมสรางดานการกีฬาและ

นันทนาการพฒันานักศึกษาดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  ใชการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  การสอน      

แบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากน้ี ครูที่ปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนางานกิจกรรม  

คณะกรรมการองคการวิชาชีพ  และตลอดจนชมรมวิชาชีพ  ไดจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง  

และมีความสุข   

ความพยายาม 

นักเรียนนักศึกษาและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ีไดเขารวมกิจกรรมโครงการกีฬา 
และนันทนาการเพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ชุมชนทั้งชวนเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาและการรวมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาในชุมชนในหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในโครงการประกวดรองเพลงกิจกรรมฝกอบรมทบทวนทักษะทางลูกเสือ (เขาคายพกัแรม) 
 

ผลสัมฤทธิ ์

           วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีจํานวนโครงการ กิจกรรม การเสริมสรางดานการกีฬาและ

นันทนาการมีการดําเนินการใหผูเรียนเขารวมโครงการ ใหครู บุคลากร ทุกฝายเขารวมโครงการ มีการประเมินผล

การดําเนินงานตามโครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผูที่เกี่ยวของภายนอกที่มีผลตอภาพลักษณของ

สถานศึกษา  
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีจํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 

5 โครงการ/กิจกรรม 
  

2 
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและ

นันทนาการ 
  

3 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
  

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬา

และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษาดานการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51-5.00 

  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ                
จํานวน  5 ขอ 

  
เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก 

               วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีกระบวนการจัดกิจกรรมการปลกูฝงจิตสํานึกดานปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง ใชการเรียนการสอนที่หลากหลาย  การสอนแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากน้ี 

ครูที่ปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนางานกิจกรรม  คณะกรรมการองคการวิชาชีพ  และตลอดจนชมรมวิชาชีพ  

ไดจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง  และมีความสุข  
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ความพยายาม 

สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายและไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารโครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 
การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 
สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
  

2 

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

  

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพือ่นําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย 3.51-5.00 

  

 

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในการปลูกฝงจติสํานึกดานปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีงจํานวน 5 ขอ 
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เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ = 5  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ = 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ = 3  คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ = 2  คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ = 1  คะแนน ตองปรบัปรงุเรงดวน 
 
 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี 6ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6ในแตละตัวบงชี ้

 

ตัวบงช้ีที่ 
เกณฑการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทํานุ

บํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง 

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริม 

ดานการกีฬาและนันทนาการ 
5 ขอ 5 ขอ    

ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง 

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ขอ 5 ขอ    
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มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

              ความตระหนัก 

           วิทยาลัยการอาชีพปราณบุร ี มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

ไดมีสวนรวมในการพิจารณาเห็นชอบ  แตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ กรรมการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ  คูมือประกันคุณภาพประจําปของ สถานศึกษาไดนํารายงาน

การประเมินคุณภาพภายในเสนอตอที่บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ

เผยแพรแกหนวยงานตาง ๆ  รวมถึงตนสังกัด  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบติดตามรายงานผลตาม (สอศ.)  พรอมนําผลการประเมินมากําหนดวางแผนการนําไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  

ความพยายาม 

          วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา มีการประชุมช้ีแจงการดําเนินการดําเนินงานของกรรมการแตละตัวบงช้ี มีคูมือการประกันคุณภาพและ

เครื่องมือสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สถานศึกษานําผลการประเมินตนเองมาพิจารณา    

เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงแผนปฏิบัติงานกิจกรรม  /

โครงการ มีคณะกรรมการดําเนินการในแตละมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม

ขอเสนอแนะตามสภาพจริง และตามศักยภาพของสถานศึกษา 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน ที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี  

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําป จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี

1 

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

  

2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

3 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใจ   

5 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

 

สรุปผลการประเมิน 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5 ขอ 

  
เกณฑการดสิน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5  คะแนน = ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)    4  คะแนน =ดี 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)    3  คะแนน = พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)    2  คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น (1)     1  คะแนน = ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 
ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ความตระหนัก 

           วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรใีหความสําคัญในการจัดการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพภายใตระบบ

และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการเผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการ

สถานศึกษารวมทั้งสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐานและมีการ

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ความพยายาม 

           วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการ

สถานศึกษารวมทั้งสาธารณชน มีการดําเนินการนําผลการตรวจประเมิน ขอเสนอแนะของ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด มาใชพัฒนาปรับปรุงการบริหาร 

โดยดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ือง รวมทั้งจัดเรียนการสอนซึ่ง

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษา  

ผลสัมฤทธ์ิ 

            วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรมีีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอกรรมการ

สถานศึกษาสาธารณชนและมีการนําผลการประกันมาใชในการปรับปรุงการบริหารงานใหไดมาตรฐานโดย

ดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ือง รวมทั้งจัดเรียนการสอน       

ซึ่งพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยปฏิบัติครบตามเกณฑ 

 

สรุปผลการประเมิน 

                 วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี  มกีารดําเนินการตามระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในครบตามจํานวนขอที่กําหนด  คือ 

                          จํานวนตัวบงช้ีที่มีการตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

                          - ดีมาก  จํานวน    31  ตัวบงช้ีและไมมีตัวบงช้ีใดที่อยูในเกณฑตองปรบัปรุงหรอืตองปรบัปรุง

เรงดวน 

                          - ดี       จํานวน    1   ตัวบงช้ี 

                          - พอใช   จํานวน   1    ตัวบงช้ี 

                          - ตองปรบัปรุง   จํานวน        0           ตัวบงช้ี 

                - ตองปรบัปรุงเรงดวน    จํานวน   2      ตัวบงช้ี 
 ปรากฏวาเฉลี่ยแลวอยูในระดับ  ดีมาก 
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 เกณฑการดสิน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5  คะแนน = ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)    4  คะแนน =ดี 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)    3  คะแนน = พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)    2  คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็น (1)     1  คะแนน = ตองปรบัปรงุเรงดวน 

 

ผลการตัดสิน 

 ดีมาก ดี  พอใช ตองปรบัปรุง ตองปรบัปรุงเรงดวน 
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บทท่ี 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 สรปุไดดังน้ี 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที ่1  ตัวบงช้ี 1.2,1.3,1.7,1.8,1.9 

มาตรฐานที ่2  ตัวบงช้ี 22.1,2.2,2.3,2.4,2.5 

มาตรฐานที ่3  ตัวบงช้ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10,3.11,3.12 

มาตรฐานที ่4  ตัวบงช้ี 4.1 

มาตรฐานที ่5  ตัวบงช้ี 5.1 

มาตรฐานที ่6  ตัวบงช้ี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

มาตรฐานที ่7  ตัวบงช้ี 7.1, 7.2 

 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที ่1  ตัวบงช้ี 1.1 

 

4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1  ตัวบงช้ี   1.4,1.5 

 

4.1.4 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที ่5  ตัวบงช้ี 5.2 

 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



     

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

 

86

4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

 1) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร 

 2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3) โครงการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษา 

 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ 

 5)  โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูบริหาร  ครู  และบุคลากร 

 

4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 

 1)  โครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ดานกรใชภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่มุงสงเสริมใหเปนนักศึกษาที่พึงประสงค 

 3) โครงการจัดต้ังศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

 4) โครงการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 

 5) โครงการอบรมการเปนผูประกอบการ 

 

4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

 1) โครงการปรับปรุงแลพัฒนาหลักสูตร 

 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  เพื่อการขยายโอกาสทาง

การศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

 3) โครงการประเมินและติดตามผลการจัดการหลักสูตร 

    

4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย 

 1) โครงงานวิทยาศาสตร 

 2) โครงการสิ่งประดิษฐคนรุงใหม 

 3) โครงการวิจัยและพัฒนา 

 4) โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
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4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 

 2) โครงการสรางความเขมแข็งของหนวยงานบริการวิชาการในวิทยาลัย 

 3) โครงการผลักดันใหเกิดการสรางผลงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 4) โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 

 5) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

 6) โครงการตามพระราชดําร ิ

 7) โครงการเฉพาะกิจตามรัฐบาล                          

 

4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

 1) โครงการใชทรัพยากรบุคคล  พัสดุ  รวมกันระหวางสถานศึกษาในสังกัด 

 2) โครงการเขาถึงและใชระบบ  ICT  เพื่อการเรียนรู 

                                 

4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1) โครงการสงเสริม  ผลักดันและจัดระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของครูอยาง

เปนระบบ 

 2) โครงการสงเสริมและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3) โครงการสงเสริมใหครูศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน 

 4) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5) โครงการจัดฝกอบรมการสรางสื่อเสริมการเรียนรูทั้ง  E-Learmimg,  E-book  สื่อ  CAT 

 6) โครงการเขาถึงและใชระบบ  ICT   เพื่อการเรียนรู 

 7) โครงการสงเสริมและปลูกผังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรของ

วิทยาลัย 

 

4.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                          

 1) โครงการเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ  ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 2) โครงการฝกอบรม  ตามความตองการของสวนราชการตาง ๆ 

 3) โครงการสนับสนุนหรือมีสวนรวมกับกิจกรรมของหนวยงานอื่น ๆ 

 4) โครงการใชทรัพยากรบุคคล  พัสดุ  รวมกันระหวางสถานศึกษาในสังกัด 
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4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 4.3.1  ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  

การศึกษาอื่น ๆ  ในทองถ่ิน 

 4.3.2  การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

 4.3.3  การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

 4.3.4  เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการ

เรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 4.3.5  การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


