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ประวัติการจัดตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด รวม 39 ไร
1 งาน 94  ตารางวา    จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 และเริ่มเปดรับ
นักเรียน – นักศึกษาในปการศึกษา 2541

วิทยาลัย ฯ ตั้งอยูในเขตตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ้ืนท่ีของสถานศึกษา
อยูในหมูบานหนองกา(หมูบานพอหลวง) จึงมีความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน  ไดใหความรวมมือกับทองถ่ิน
และชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมท้ังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี มีการใชสถานท่ีภายในสถานศึกษาเปนแหลงจัดงานของชุมชน และเปนแหลงเผยแพรใหความรูทาง
ดานวิชาการแกชุมชน และผูสนใจท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ

สถานศึกษาไดดําเนินงานใหความรวมมือและบริการชุมชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดทํา
โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ใหแกเยาวชน และประชาชนผูสนใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ
นอกจากนั้นยังไดสงเสริมอาชีพแบบบูรณาการ เพ่ือแกปญหาความยากจน การดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
และจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพอิสระใหกับผูสนใจอีกดวย

ปรัชญา “คุณธรรมเลิศล้ํา กาวนําวิชาการ สรางสรรคงานฝมือ ยึดถือสามัคคี”
วิสัยทัศน องคกรแหงการเรียนรู  มุงสูมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจของสถานศึกษา

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในทุกระดับอยางท่ัวถึงและเสมอภาค
2.  สงเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
3.  วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพและ

สามารถ แขงขันในระดับชาติได
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อัตลักษณ จิตอาสา พัฒนาชุมชน
เอกลักษณ การบริการวิชาชีพสูชุมชน  โดยใชสมรรถนะของผูเรียน

2. การจัดการศึกษา

หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2557 มีดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)

2.1.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
และสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

2.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส. ทวิภาคี)
2.2.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
2.2.2 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต

สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟา

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา)

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน รวมถึงการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตรงตามความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลและสรุปผล
การประเมินตนเองในภาพรวม

4. จุดเดน – จุดท่ีตองพัฒนา

จุดเดน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชหลักการบริหาร
เพ่ือทําใหพันธกิจของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสงเสริมอาชีพ
แบบบูรณาการ เพ่ือแกปญหาความยากจน การดําเนินโครงการตามพระราชดําริและจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพ
อิสระใหกับผูสนใจ ตลอดจนความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน  ไดใหความรวมมือกับทองถ่ินและชุมชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ ท้ังในดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมท้ังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีการใช
สถานท่ีภายในสถานศึกษาเปนแหลงจัดงานของชุมชนสถานศึกษา ไดดําเนินงานใหความรวมมือและบริการชุมชน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดทําโครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพใหกับชุมชน และภาครัฐตาง ๆ
เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะดานวิชาชีพใหกับผูเรียน ตามอัตลักษณของวิทยาลัย
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จุดเดนของสถานศึกษา
1. ดานผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีจิตอาสา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  และการปฏิบัติงาน  รวมท้ัง

ความตระหนักในความรับผิดชอบเอาใจใสดูแลนักเรียน  นักศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษา
3. สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาชีพสูชุมชน ไดอยางหลากหลาย ตอบสนองความตองการ

ของชุมชน สังคม โดยมีผลงานท่ีโดดเดนท่ีไดดําเนินการปการศึกษา 2257 ไดแกโครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน
จัดทําโครงการฝกอบรม 108 อาชีพ และบริการวิชาชีพ ใหแกเยาวชน  และประชาชนผูสนใจ มีการออกหนวย
บริการวิชาชีพ ณ ถนนคคนเดินตลาดเกาปราณบุรี ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาใชเวลาวางและ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมตอไป

4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ  สามารถบริหารการจัดการภายใตสภาวะจํากัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีก่ีกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สงเสริมการทํางานเปนทีม  รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ

จุดท่ีตองพัฒนา
1. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูทักษะการวิจัยเพ่ือการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ หรือการคิดคน

สิ่งประดิษฐประเภทตางๆ
2. ควรมีการพัฒนาการจัดทําเอกสาร  รองรอยของการดําเนินงานอยางครบถวนสมบูรณ ตามวงจร

คุณภาพ  ตามประเด็นพิจารณาอยางถองแท

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของแผนกวิชาเพ่ือใหนักเรียนจบไดตรงตามหลักสูตร และระบบครูท่ีปรึกษา

ติดตามผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ และจุดควรพิจารณา ปรับใชกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
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บทที่ 1

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการ ขยายการศึกษาดานการอาชีวศึกษาสูชนบท
มากข้ึน โดยใหจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอท่ัวประเทศรวม 70 แหง เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และขยายการเปดสอนระดับอ่ืนๆ ท่ีสูงข้ึนในโอกาส
ตอไปนั้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราณบุรี ไดเสนอผานวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล  เพ่ือมอบท่ีดินจํานวน 15 ไร  หลังท่ีวาการอําเภอปราณบุรี ใชในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 นายธนชัย  คงกะเรียน ผูใหญบานหมูบานหนองกา พรอมดวยคณะกรรมการ
หมูบานหนองกา หมูท่ี 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ไดเสนอผานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
เพ่ือจะมอบท่ีดินสาธารณะประโยชน 3 แปลงและสระหลวง 1 แปลง รวมท่ีดิน 47 ไร 2 งาน 47 ตารางวา
ในบริเวณหมูบานหนองกาหมูท่ี 7 ต.ปราณบุรี  ใหกับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือใชจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เดือนมกราคม  พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ อ.บ.ต. วังกพง  อ.ปราณบุรี นําโดยกํานัน ถวิล  ดอกยี่สุน เสนอตอ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพ่ือมอบท่ีดินสาธารณะประโยชนทุงหัวเปง หมู 5 ต.วังกพง อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ี 70 ไร เพ่ือสรางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 11 กุมภาพันธ 2540
กรมอาชีวศึกษา  ไดแตงตั้งผูประสานงานและผูชวยผูประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ประกอบดวย

1. นายปรีชา   อินทะกนก  ผูชวยผูอํานายการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เปนผูประสานงาน
2. นายญาณพิชญ   โกมลพันธุ  อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ

เปนผูชวยผูประสานงาน
3. นายศิริพงษ พูลผล  อาจารย2 ระดับ 6 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

เปนผูชวยผูประสานงาน
ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2540 ผูประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดพิจารณาคัดเลือกท่ีดิน  หมู 7
ต.ปราณบุรี  จํานวน 2 แปลง  รวม 39 ไร  1  งาน  94  ตารางวา  จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เพ่ือเสนอกรมอาชีวศึกษาพิจารณา  ท้ังนี้เนื่องจากท่ีดินหลังท่ีวาการอําเภอปราณบุรี ติดกับสนามยิงปนของกองพล
ทหารราบท่ี 16 จึงไมคอยปลอดภัย  และท่ีดิน   หมู 5 ต.วังกพง มีปญหาเรื่องการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน
วันท่ี 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งผูประสานงานและผูชวย
ผูประสานงานทําหนาท่ีผูอํานวยการและทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ  เพ่ือจะไดดําเนินงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
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ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 ไดเริ่มดําเนินการ  จัดสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบชั่วคราวรวม 12 รายการ
เปนเงิน 8,980,000.- บาท (แปดลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน) โดยมีนางสุเดือน  ชลวิไล ผูอํานวยการวิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล คอยดูแลใหความชวยเหลือท้ังดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการเริ่มตั้งสํานักงาน
ระหวางดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จในเดือน  พฤษภาคม 2541

เดือนมิถุนายน 2541 เริ่มเปดสอนหลักสูตร ปวช. เปนครั้งแรกจํานวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาชางยนต
และแผนกวิชาการบัญชี  มีนักเรียนท้ังสิ้น 160 คน และไดขยายเปดเพ่ิม  แผนกวิชาชางไฟฟากําลังในปการศึกษา
2542 และไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารโรงฝกงาน 3 ชั้น 1
หลัง  รวมงบประมาณกอสราง 28,430,000.- บาท และไดรับจัดสรรครุภัณฑการศึกษาตอเนื่องถึงปจจุบันเพ่ือใช
ในการจัดการศึกษา  ดานการอาชีวศึกษาใหกับทองถ่ิน  เพ่ือมุงหวังใหผูสําเร็จ  การศึกษาสามารถออกไปประกอบ
อาชีพไดท้ังภาครัฐและเอกชน  มีความสามารถเชื่อม่ันตนเองในอาชีพสามารถสรางงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได
และมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในอนาคต

นับตั้งแตเริ่มกอตั้งวิทยาลัยฯ  จนถึงปจจุบัน  มีผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คน  ดังนี้
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 – 2558
8. นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตั้งอยูเลขท่ี  99  หมู 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ
รหัสไปรษณีย  77120 โทรศัพท 0-3262-3056 โทรสาร 0-3262-2273 E-mail Address  :
Pranvic1@hotmail.comWebsite http://www.pranicec.ac.thปจจุบันมีพ้ืนท่ี 39 ไร 1 งาน  94 ตารางวา

1.1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตอนลางซึ่งมีเขตแดนติดตอกับ ภาคใต และมีแหลง
ทองเท่ียว ท่ีนาสนใจหลายแหง ไมวาจะเปนชายหาดตางๆ หมูเกาะ หรือปาเขาลําเนาไพร เปนสถานท่ีตากอากาศ
เกาแกตั้งแตรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตรประจวบคีรีขันธ
เคยเปนท่ีตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดตั้ง
เมืองข้ึนใหมท่ีปากคลองอีรม ชื่อวา เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดรวบรวมเมืองบางนางรมเมืองกุย
และเมืองคลองวาฬเปนเมืองประจวบคีรีขันธซึ่งแปลวาเมืองท่ีมีภูเขาเปนหมูๆ โดยมีท่ีวาการเมืองอยูท่ีเมืองกุยบุรี
จนกระท่ังพ.ศ. 2441 จึงยายท่ีวาการเมืองมาอยูท่ีอาวเกาะหลัก หรืออาวประจวบซึ่งเปนท่ีตั้งของตัวเมือง

mailto:Pranvic1@hotmail.comWebsite
http://www.pranicec.ac.th


รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

6
ประจวบคีรีขันธ ในปจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพ้ืนท่ี
แคบเปนคาบสมุทรยาวลงไปทางใต โดยมีสวนท่ีแคบท่ีสุดจากเขตแดนไทย -พมา ดานตะวันตก จนถึงฝงทะเล
ดานตะวันออก เปนระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยูบริเวณดานสิงขร ทองท่ีตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง และ
มีความยาว จากเหนือจรดใตเปนระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแกอําเภอบางสะพาน
อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอสามรอยยอด

* หมายเหตุ : การจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในภาคกลางเปนการแบงตามเขตการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หากเปนการแบงภาคทางภูมิศาสตรตามท่ีกําหนดไว ในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยของ
ราชบัณฑิตสถานประจวบคีรีขันธจัดอยูในภาคตะวันตก

อาณาเขต
มีเนื้อท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต ติดกับ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ อาวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพเมียนมาร
โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเสนก้ันพรมแดนความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร

และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศอยูในเขต ตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองจากอาวไทย ถึงเขตแดนพมาประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดิน
สายเอเชีย หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และ
ตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

การเมืองการปกครอง
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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แผนที่แสดงเสนทางการเดินทางไปวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 11,819,828.39 บาท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.1

ตารางท่ี 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปการศึกษา  2557

รายการ จํานวน
(บาท)

1. งบบุคลากร
(เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,เงินวิทยฐานะ,คาจางลูกจางประจํา)

5,120,488.39

2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน

(ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจํา)
1,860,400

2.2 คาสาธารณูปโภค 350,000
3. คาเสื่อมราคา -
4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน

(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
1,404,400

4.1 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 คาหนังสือเรียน + เคร่ืองแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,047,790

5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1  โครงการ Fix it Center 1,080,000
5.2 สิ่งประดิษฐคนรุนใหม -
5.3  โครงการคุณธรรมนําความรูนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 38,500
5.4  โครงการหารายไดระหวางเรียน 83,000
5.5  โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 116,250
5.6  โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหได

มาตรฐานอาชีวศึกษา
200,000

5.7  โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 132,000
5.8  โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 28,000
5.9 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ
94,000
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รายการ จํานวน

(บาท)
5.10 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

เรียนจบพบงาน
138,000

5.11 โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
เรียนจบพบงาน

100,000

5.12 โครงการปฏิรูปหลักสูตร  สื่อและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 11,500

5.13 โครงการสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา 15,500
รวมงบดําเนินงาน 11,819,828.39

1.2 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ดังในตารางท่ี 1.2 ถึง

ตารางท่ี 1.5
ตารางท่ี 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ

แผนก/สาขาวิชา
หลักสูตร รวม

ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอน
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด

ปวช.1 153 57 - - 153 57 210
ปวช.2 71 31 - - 71 31 102
ปวช.3 25 19 - - 25 19 44

รวมระดับ ปวช. 249 107 - - 249 107 356
ปวส.1 44 21 41 36 85 57 142
ปวส.2 21 11 - - 21 11 32

รวมระดับ ปวส. 65 32 41 36 106 68 174
รวมท้ังหมด 314 139 41 36 355 175 530
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ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนผูเรียนหลักสูตรระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา

สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดสอน)

รุนท่ี / ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวน
รายวิชา

จํานวนผูเรียน
ชาย หญิง รวม

2/2557 75 คอมพิวเตอร 2 16 24 40
2/2557 75 เทคนิคยานยนต 4 44 - 44
3/2557 75 เทคนิคยานยนต 2 40 1 41
3/2557 75 เชื่อมโลหะการ 4 62 - 62
3/2557 75 คอมพิวเตอร 2 - 40 40
3/2557 75 ชางไฟฟา 1 20 - 20
4/2557 75 ชางไฟฟา 1 2 - 2
4/2557 75 คอมพิวเตอร 1 28 2 30
4/2557 75 ชางอิเล็กทรอนิกส 1 30 - 30
4/2557 80 เทคนิคยานยนต 2 22 - 22
4/2557 150 ชางไฟฟา 1 30 - 30
4/2557 150 เชื่อมโลหะการ 1 30 - 30

รวม 22 324 67 391
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ตารางท่ี 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสภาพ  เพศ วุฒิการศึกษา  ตําแหนง

ผูบริหาร/แผนกวิชา

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร /ครู

จํานวน
(คน)

ขา
รา

ชก
าร

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

อัต
รา

จา
ง

ชา
ย

หญ
ิง

ป.เ
อก

ป.โ
ท

ป.ต
รี

ต่ํา
กว

า

คร
ู คศ

.1

ชํา
นา

ญก
าร

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

เชี่ย
วช

าญ

ผูบริหารและรองฯ 3 3 - - 2 1 - 3 - - - 1 2 -

แผนกวิชาชางยนต 4 1 2 1 4 - - 2 2 - 1 - - -

แผนกวิชาไฟฟากําลัง 3 1 2 - 3 - - - 3 - - - - -

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - -

แผนกวิชาการบัญชี 4 1 2 1 - 4 - 2 2 - 1 - - -

แผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ 4 1 1 2 2 2 - - 4 - 1 - - -

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 6 3 - 3 1 5 - - 6 - - 1 - -

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 - 1 2 - - - 2 - - 1 - -

รวมท้ังหมด 27 12 7 8 15 12 - 7 20 - 3 3 2 -
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ตารางท่ี 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ วุฒิการศึกษา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

จํานวน
(คน)

ขา
รา

ชก
าร

ก.พ
.

ลูก
จา

งป
ระ

จํา

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว

ชา
ย

หญ
ิง

ป.เ
อก

ป.โ
ท

ป.ต
รี

ต่ํา
กว

า

ธุรการ 1 - - 1 1 - - - 1 -

แผนงานความรวมมือ 1 - - 1 1 - - - 1 -

พัสดุ 2 - - 2 2 - - - - 2

พัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

1 - - 1 - - - - 1 -

แนะแนวอาชีพ 1 - - 1 1 - - - - 1

การเงิน 1 - - 1 1 - - - 1 -

งานทะเบียน 1 - - 1 1 - - - - 1

รวมท้ังหมด 8 - - 8 7 7 - - 4 4
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร

เพ่ือใหบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา  รวมประเมินผล
รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้
(แสดงดังแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัย)

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร

รองผ ูอํานวยการ
ฝ ายพฒันากิจการนักเร ียน

นักศึกษา

รองผ ูอํานวยการ
ฝายว ิชาการ

รองผ ูอํานวยการ
ฝายแผนงานและความ

รวมมือ

 งานบริหารท่ัวไป
 งานบุคลากร
 งานการเงิน
 งานการบัญชี
 งานพัสดุ
 งานอาคารสถานท่ี
 งานทะเบียน
 งานประชาสัมพันธ

 งานวางแผนและงบประมาณ
 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
 งานความรวมมือ
 งานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรม และ

ส่ิงประดิษฐ
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

สถานศึกษา
 งานสงเสริมผลิตผล  การคาและ

ประกอบธุรกิจ
 งานควบคุมภายใน

 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 งานครูท่ีปรึกษา
 งานปกครอง
 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 งานโครงการพิเศษและการ

บริการชุมชน

 งานพ ัฒนาหลักสูตรและ
การเรยีนการสอน

 งานว ัดผลและประเมินผล
 งานว ิทยบริการและ

หองสม ุด
 งานอาชีวศ ึกษาระบบทวิภาคี
 งานส ื่อการเร ียนการสอน
 แผนกวิชา
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานดีเดนของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดรับโลรางวัล  โดยผานนโยบายสงเสริมความรวมมือกับ

สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพองคกรวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษารวมกัน และมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา   2556 ระดับดีมาก  (รอยละ 100) วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 5 เหรียญเงิน การแขงขันทักษะ
การประกวด lip synch  Dance ไทยลูกทุงและพิธีกร  การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ  ในอนาคตแหง
ประเทศไทย  ระดับชาติ ปการศึกษา 2557

รางวัลและผลงานดีเดนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ระดับชาติ

1. นายรุหาญ ธัญทนุธรรม ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน  ระดับหนวยงานตนสังกัด (คุรุสภา)
ประจําป  2557  ผูปฏิบัติตนดี  มีผลงานดีเดนและเปนแบบอยางท่ีดี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีดีเดน

2. นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน ระดับหนวยงานตนสังกัด (คุรุสภา)
ประจําป  2557  ผูปฏิบัติตนดี  มีผลงานดีเดนและเปนแบบอยางท่ีดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดน

3. นางอาซีซะ   มรรคาเขต ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน  ระดับหนวยงานตนสังกัด (คุรุสภา)
ประจําป  2557  ผูปฏิบัติตนดี  มีผลงานดีเดนและเปนแบบอยางท่ีดี  กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรดีเดน

- ระดับภาค
1. นายสายชล  พิณพรม  ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง  ครูท่ีปรึกษา ผลงานเครื่องอัด

กระปอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557

2. นายนิยม  รักยิ่ง  ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง  ครูท่ีปรึกษา ผลงานเครื่องอัด
กระปอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557

3. นายสายชล  พิณพรม ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ครูท่ีปรึกษา ผลงานดอกไม
จากตนกระถิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557

4. นายนิยม  รักยิ่ง ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ครูท่ีปรึกษา ผลงานดอกไมจาก
ตนกระถิน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557
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5. นายสายชล  พิณพรม ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน ครูท่ีปรึกษา ผลงานเครื่องสไลด

วานหางจระเข การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557

6. นายนิยม  รักยิ่ง ไดรับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน ครูท่ีปรึกษา ผลงานเครื่องสไลดวาน
หางจระเข การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 11- 14 มกราคม 2558
ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดประทุมธานี ปการศึกษา 2557

- ระดับจังหวัด
1. นายนบพร   ตุมออน ไดรับรางวัลรองผูอํานวยการผูมีผลการบริหารงานดีเดน งานวันครู

อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
2. นายธํารง  นิตยวรรณ  ไดรับรางวัลรองผูอํานวยการผูมีผลการบริหารงานดีเดน งานวันครู

อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
3. นายสายชล พิณพรม  ไดรับรางวัลหัวหนาแผนกดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
4. นายอัครชัย  ขวัญชื้น  ไดรับรางวัลหัวหนาแผนกดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
5. นางสาวประภาศรี  ตระกูลสุขทรัพย  ไดรับรางวัลหัวหนางานดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
6. นางสาวกัญญา  ศรีติ้ง  ไดรับรางวัลหัวหนางานดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
7. นายชัยพร  ไมแกว  ไดรับรางวัลหัวหนางานดี เดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
8. นายพัฒนพล  เผาสําราญ  ไดรับรางวัลหัวหนางานดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
9. นายวิสิทธิศักดิ์  เวชภัณฑ  ไดรับรางวัลหัวหนางานดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
10. นายอํานาจ  ทับทิมแดง  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
11. นายสุรศักดิ์  ไทรไกรกระ  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
12. นางสุภาพ  เถ่ือนเมือง  ไดรับรางวัลครูผูสอนดี เดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
13. นางสาวสิรี  โชคดีมีวาสนา  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

16
14. นายรณชัย  ทอดสนิท  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
15. นางสาวอมรรัตน  อุทัยฉายแสง  ไดรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน งานวันครู

อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
16. นางสาวอุบลวรรณ  เกิดลาภ  ไดรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน งานวันครูอาชีวศึกษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
17. นายอรุณ  แยมศรวล  ไดรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน  งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  ในวันท่ี  16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

รางวัลและผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา
- ระดับชาติ

1. นายสุวิชา  ภางาม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดจินตลีลา
การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน
ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

2. นางสาวรุงฟา  เท่ียงตรง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา  การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

3. นางสาวศิริลักษณ  กลิ่นลําภู  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา  การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

4. นางสาววรัญญา  รวมวงศ  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

5.  นางสาวกัณฑิมา  ทัศนภักดี รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

6.  นางสาวสุวนันท  ผิวขํา  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

7.  วรรณศิริ  แกวคงคา  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดจินตลีลา
การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน
ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
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8.  นางสาวดลนภา  คงกระพันธ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด

จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

9.  นายสรสิช  คงกระพันธ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด
จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

10.  นางสาวสุธิตา  โสภณ  ไดรับเหรียญเงิน การประกวด Lip  synch ในการประชุมทาง
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ
ระหวางวันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

11. นางสาวศิริรุง  เกงกาจ  ไดรับเหรียญเงิน  การประกวดพิธีกร ในการประชุมทางวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวาง
วันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

12. นายธีรดิตถ  แสงปญญา ไดรับเหรียญเงิน  การประกวดพิธีกร ในการประชุมทางวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหวาง
วันท่ี 2 -6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย

- ระดับภาค
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นชื่น  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch

Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557
ณ จังหวัดราชบุรี

2. นางสาววรรณศิริ  แกวคงคา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch
Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557
ณ จังหวัดราชบุรี

3.  นางสาวสุธิตา  โสภณ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch  Dancer
ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี

4.  นางสาววรัญญา  รวมวงศ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch
Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557
ณ จังหวัดราชบุรี
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5.  นายวัณชนะ  จุสมใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch  Dancer

ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี

6.  นายสรสิช  คงกระพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch
Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคกลาง  ระหวางวันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557
ณ จังหวัดราชบุรี

7. นายนพพร  รักยิ่ง  ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องสไลดวานหางจระเข
V 2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

8. นายสุรวุฒิ  แสงสอาด ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องสไลดวานหางจระเข
V 2การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี ปการศึกษา
2557

9. นางสาวรัญญา  รวมวงค  ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องสไลดวานหาง
จระเข V 2การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

10. นางสาวพรพิมล  เสียงผุด ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องสไลดวานหาง
จระเข V2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

11. นายกัมพล  ทองแผน ไดรับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน เครื่องอัดกระปอง
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี ปการศึกษา
2557

12.  นางสาวดาริน  พูลทรัพย  ไดรับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน เครื่องอัด
กระปอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

13. นางสาวญานิกา  คงกระเรียน ไดรับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน เครื่องอัด
กระปอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

14.  นายนครินทร  สิงหคาร ไดรับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน เครื่องอัด
กระปอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี
ปการศึกษา 2557

15.  นางสาววาสนา  บุญมีสุข  ไดรับรางวัลชมเชย  ผลงาน ดอกไมจากตนกระถิน ในการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี ปการศึกษา 2557
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16.  นายทฤษฎี  ท่ังจันทร  ไดรับรางวัลชมเชย  ผลงาน ดอกไมจากตนกระถิน ในการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี ปการศึกษา 2557
17. นางสาววิมลณัฐ  คุมรอบ ไดรับรางวัลชมเชย  ผลงาน ดอกไมจากตนกระถิน ในการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคกลาง  ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี ปการศึกษา 2557

- ระดับจังหวัด
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นชื่น  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch

Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. นางสาววรรณศิริ  แกวคงไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch
Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

3.  นางสาวสุธิตา  โสภณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch  Dancer
ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

4.  นางสาววรัญญา  รวมวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch
Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชพี ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

5. นายธีระวัฒน  ดีตลอด  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

6. นายวิชัย  ศรีสนธิรักษ ไดรับรางวัลชมเชยการแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

7.  นายวัณชนะ  จุสมใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch  Dancer
ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
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8.  นายสรสิช  คงกระพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน Lip  synch

Dancer ไทยลูกทุงและพิธีกร  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาประจําปการศึกษา  2557

ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ
1.5.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร

ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงาน
อาชีพได
 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
 พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรูและทักษะในการหางาน
ทําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
ที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
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1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรียนเปนเร่ือง
เปนชิ้นงาน เปนโครงการ
 จัดคอมพิวเตอร ให เหมาะสมและเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
 จัดสถานที่เรียนสถานที่ฝกปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาคนควา
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและ
แหลงการเรียนรูอ่ืนๆ
 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวของ
อยางเปนระบบและตอเนื่องระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

1.5.3  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการ
ผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม

15.4  การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน
สังคมองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

15.5  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

 สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและประเทศชาติ

 จัดสรรงบประมาณในการสรางพัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช
ในการพัฒนาการเรียน  การสอนชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ

 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช
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1.5.6  การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก

 สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีปลูกจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก
 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา  จัดอบรมใหความรูเรื่องระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพ
 มอบหมายหนาท่ีใหทุกคนมีสวนรวมในการประเมิน
มาตรฐาน
 ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา

เผยแพรการประกันคุณภาพภายในใหสาธารณะชนทราบ
1.5.8  การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น
 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นของสถานศึกษา
 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยเนนการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา

1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2557 ซึ่งประชาคมของ

สถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ

1.6.1  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา

 สถานศึกษามีระบบการรักษาความปลอดภัยใหแก
ผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผูเรียน  ครู ผูปกครอง และชุมชนและเครือขายมีสวน
รวมในการวางแผน แกไข กํากับ  และติดตาม และรายงาน
ใหกับวิทยาลัย

1.6.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท  จัดทําขอมูล สถิติ ดานการทะเลาะวิวาท เพ่ือเปน
ฐานขอมูล และประสานงานความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจ
หรือองคกรทองถ่ิน
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1.6.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด  จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง และสรางเครือขายใน
การใหขอมูล ขาวสาร ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
 สงเสริมหลักธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
เพ่ือเปนหลักในการดํารงชีวิต โดยรวมกับสถาบันศาสนาและ
วิทยาลัย
 จัดอบรมกิจกรรม หรือโครงการหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษากลุมเสี่ยง หรือนักศึกษา
ท่ีกอความทะเลาะวิวาท

1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ
กอนวันอันควร

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง และสรางเครือขายใน
การใหขอมูล ขาวสาร ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
 เฝาระวังในกลุมเสี่ยง ปองกัน และ ปราบปรามใน
สถานท่ีสุมเสี่ยง เชน หองน้ํา หองเรียน
 จัดบริการใหคําปรึกษา เชนเพ่ือนวัยใส ตูรับฟงปญหา
และความคิดเห็น
 ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือใหความชวยเหลือ และ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา

1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม  จัดใหมีระบบรายงานการมาเรียนของนักเรียน
นักศึกษา เพ่ือปองกันการหนีเรียน
 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความตระหนักในโทษภัย
และปญหาแหลงอบายมุข
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บทที่  2

การดําเนินงานของสถานศึกษา

2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา “คุณธรรมเลิศล้ํา กาวนําวิชาการ สรางสรรคงานฝมือ ยึดถือสามัคคี”
วิสัยทัศน องคกรแหงการเรียนรู  มุงสูมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจของสถานศึกษา

1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในทุกระดับอยางท่ัวถึงและเสมอภาค
2.  สงเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
3.  วิจัย  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพและ

สามารถ แขงขันในระดับชาติได
เปาประสงค

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  เปนคนดี  มีคุณธรรม ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ ทักทักษะวิชาชีพและทักษะการทํางาน มีจิตอาสา

2. สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน ท้ังในและนอก
สถานศึกษา และกิจกรรม    การจัดตั้งบริษัทขนาดยอม

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทางดาน
วิชาชีพวิชาความเปนครู   จนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกกําลังสรางสรรคและมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา

อัตลักษณ จิตอาสา   พัฒนาชุมชน
เอกลักษณ การบริการวิชาชีพสูชุมชน  โดยใชสมรรถนะของผูเรียน
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2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา
2.2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  มีระบบการบริหารทียึด

หลักธรรมภิบาล มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกกําลังสรางสรรค
และรวมรับผิดชอบ
 มีเอกลักษณ  โดดเดนไดรับ
การยกยอง ยอมรับจากชุมชน  สังคม
และสถานประกอบการ

- พัฒนาระบบการจัดการใหมี
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร
ผนึกกําลัง สรางสรรคและรวม
รับผิดชอบ

- เนนกระบวนการแบบมีสวนรวม
และการทํางานเปนทีม

2.2.2 การพัฒนาผูเรียน  ผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพการ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธที่ดี
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพการ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธที่ดี
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ
ทักษะในการหางานทําการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอิสระ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพควบคูกับการปลุก
ฝงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม
- สงเสริมพัฒนาทักษะฝมือของ
ผู เรียนในแตละสาขางานใหผาน
กระบวนการเรียนรูในสถานการณ
จริ ง ท้ัง ในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีพลานามัย
ท่ีสมบูรณแข็งแรงตามวัย
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.2.3 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน อาชีวศึกษา

 จัดการเ รียนการสอนแบบ
บูรณาการ เรียนเปนเร่ือง เปนชิ้นงาน
เปนโครงการ
 จัดคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
และเพียงพอในแตละสาขาวิชา
 จัดสถานที่เรียนสถานที่ฝก
ปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาคนควาให
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการและแหลงการเรียนรู
อ่ืนๆพัฒนาบุคลากรทุกคน และระดม
ทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

- พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนใหไดมาตรฐานตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ
และไดมาตรฐานสากล

2.2.4 การบริหารทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
ความตองการของชุมชนสังคมองคกรทัง้
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาชีพอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่
กําหนด

- สรางโอกาสและวิชาชีพ
เพ่ือตอบสนองโลกแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต
- พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีวศึกษา
เพ่ืออบรมและใหบริการวิชาชีพแก
ประชาชนท่ัวไปกลุมผู พิการดอย
โอกาส
- พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาครั ฐ เอกชนในการใหบริ การ
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
ท่ีหลากหลาย

2.2.5 นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ
งาน สรางสรรค  หรือ
งานวิจัย

 สงเสริมสนับสนุนใหมีการ
สรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ี
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนชุมชนสังคมและประเทศชาติ
 จัดสรรงบประมาณในการ
สรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน

- สงเสริมวิธีการเรียนเรียนเปนเร่ือง
เปนชิ้นงาน เปนโครงการ และจัดใหมี
การสงประกวดผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
- จัดสรรงบประมาณในการสราง
พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
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2.2.6 การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก

 สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีปลูก
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยพลเมืองโลก
 สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

- สงเสริมกิจกรรมท่ีปลูกฝง
จิตสํานึกและ เสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ย  ท ร ง เป น
ประมุข ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

2.2.7 การประกันคุณภาพ
การศึกษา

 จัดอบรมใหความรูเรื่องระบบ
กลไกในการประกันคุณภาพ
 มอบหมายหนาท่ีใหทุกคนมี
สวนรวมในการประเมินมาตรฐาน
 ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทุกปการศึกษา เผยแพรการ
ประกันคุณภาพภายในใหสาธารณะ
ชนทราบ

- สงเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรู
และอบรมใหครู และบุคลากร เขาใจ
ในหลักการการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ

2.2.8 การจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษา
 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

- กําหนดแผนพัฒนาการจัดอบรม
หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น และ
ตรงกับความตองการของชุมชน
สถานประกอบการและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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2.3   มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึง
กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ

2.3.1  ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย ของผูเรียน ครู
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา

1. จัดระบบเครือขายระหวาง
ผูปกครอง ชุมชน  สถานศึกษาเพ่ือ
การสื่อสารและประสานสัมพันธ
รวมมือปองกันแกไขปญหาเก่ียวกับ
นักศึกษา
2. ติดตั้งกลองวงจรปด

 สถานศึกษามีระบบการรักษา
ความปลอดภัยใหแก  ผูเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 ผูเรียน  ครู ผูปกครอง และ
ชุมชนและเครือขายมีสวนรวมในการ
วางแผน แกไข กํากับ  และติดตาม
และรายงานใหกับวิทยาลัย

2.3.2  ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

1.  สรางระบบการรักษาความ
ปลอดภัยจากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน
2.  ดําเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือ  นักเรียนนักศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีทีมงานผูบริหาร
ครูแนะแนว และครูท่ีปรึกษา

 สถานศึกษาจัดตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและแกไข
ปญหาท่ีเก่ียวของกับการทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา ท้ังภายในวิทยาลัย
และนอกวิทยาลัย
 จัดทําขอมูล สถิติ ดานการ
ทะเลาะวิวาท เพ่ือเปนฐานขอมูล และ
ประสานงานความรวมมือกับ
เจาหนาท่ีตํารวจ หรือองคกรทองถ่ิน
 จัดอบรมกิจกรรม หรือ
โครงการหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักศึกษากลุมเสี่ยง หรือ
นักศึกษาท่ีกอความทะเลาะวิวาท

2.3.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 1.  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกตาม
ความสามรถท่ีถูกตอง  เชน ดนตรี
กีฬา  จัดกิจกรรมตามแนวทางการ
ดําเนินงานสถานศึกษา  3 D

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง
และสรางเครือขายในการใหขอมูล
ขาวสาร ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา
 สงเสริมหลักธรรม คําสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนหลักใน
การดํารงชีวิต โดยรวมกับสถาบัน
ศาสนาและวิทยาลัย
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ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม  เชน
การตั้งครรภกอนวัย
อันควร

1. จัดใหมีคณะกรรมการนักเรียน
เฝาระวัง  ปองกัน  นักเรียน
นักศึกษาท่ีมีประพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค

2. จัดบริการใหคําปรึกษา  เชน
เพ่ือนวันใส ตูรับฟงปญหาและ
ความคิดเห็น  เพ่ือนชวยเพ่ือน

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง
และสรางเครือขายในการใหขอมูล
ขาวสาร ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา
 เฝาระวังในกลุมเสี่ยง ปองกัน
และ ปราบปรามในสถานท่ีสุมเสี่ยง
เชน หองน้ํา หองเรียน
 จัดบริการใหคําปรึกษา เชน
เพ่ือนวัยใส ตูรับฟงปญหาและความ
คิดเห็น
 ประสานงานกับผูปกครอง
เพ่ือใหความชวยเหลือ และดูแล
นักเรียน นักศึกษา

2.3.5  ความเสี่ยงดานการพนัน
และการม่ัวสุม

1. กําหนดใหสถานศึกษาเปนเขต
ปลดอบายมุขทุกประเภท
2. จัดระบบการตรวจสอบรายงาน
การมาเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ใหเปนปจจุบันเพ่ือปองกันการหนี
เรียน
3. มอบหมายหนาท่ีครูท่ีปรึกษา
ติดตามสอดสองดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา ในกลุมท่ีมี
ปญหาและกลุมเสี่ยง

 จัดใหมีระบบรายงานการมา
เรียนของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ
ปองกันการหนีเรียน
 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู
ความตระหนักในโทษภัย  และปญหา
แหลงอบายมุข



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

30
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
1) ปรับปรุงแผนการเรียนของแผนกวิชาเพ่ือใหนักเรียน

เรียนจบไดตรงตามหลักสูตร
- ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ขี ย น แ ผ น ก า ร เ รี ย น
ปการศึกษา 2557 เพ่ือพัฒนาแผนการเรียน
และปรับแผนการเรียนประจําปการศึกษา
2557

2) ครูท่ีปรึกษาควรติดตามผูเรียนใหสมํ่าเสมอ - จัด ทําระบบดูแลผู เรี ยน โดยจัดทํา
เอกสารเพ่ือติดตามเวลาการมาเรียน ผลการ
เรียน กลุมเสี่ยง และการเยี่ยมบาน ของ
นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับชั้น

3) ควรนําขอเสนอแนะ  และจุดควรพิจารณาของ
คณะกรรมการเปนตัวกําหนดการทํางาน

- การนําขอเสนอและจุดควรพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด เขาท่ีประชุมของวิทยาลัย
เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

4) ผูบริหาร ใหความสํ า คัญในการประกัน คุณภาพ
การศึกษา

- นโยบายจัดทําแผนพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพฯ จัด ทําแผนพัฒนาการประกัน
คุณภาพเพ่ือปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานประกันคุณภาพ

2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1) ภูมิทัศนมีความรวมรื่น สถานท่ีพักผอนพอกับนักเรียน
2) ควรจัดโครงการ สอนเสริม และติว เพ่ือการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ใหกับนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือใหผานผลการประเมิน

- โครงการเตรียมตัวกอนสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET)

3) ระบบดูแลผูเรียน ควรติดตามผูเรียนอยางใกลชิด - โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
- โครงการประชุมผูปกครอง
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาไดมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จนเปน
ท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดมุงม่ันสงเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอน  ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ  ใหผูเรียน เกงดี และมีความสุข ควบคูกันไป
มุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ยัง
มีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีทันสมัยและเพียงพอ และปจจัยอ่ืนๆ
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป เชน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน เปดภาคฤดูรอน
ใหกับนักศึกษา เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหในปการศึกษา 2547 มีจํานวน
ผูเรียนลงทะเบียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดยกเวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน 234 คน ผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป ในระดับปวช. และ ปวส. รวมเปนจํานวน 192 คน
คิดเปนรอยละ 86.87 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามผลและประเมินผลคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
โดยสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผู เรียน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะอาชีพ เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนา
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป เชน ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจมีตอคุณภาพ
ของผูเรียน 3 ดาน  คือ ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดาน
สมรรถนะอาชีพ และนําผลมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป
โดยมีการดําเนินการดังนี้

ผลสมัฤทธิ์ จากการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 3 ดาน พบวา
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน มีผลการปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก

22
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการใหผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคนไดรับการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประชุมชี้แจงกําหนด
แนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหทุกแผนกวิชาดําเนินการ และชี้แจงใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการประเมินมาตรฐาน และไดจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร โดยมีการดําเนินการดังนี้
พัฒนา และเตรียมความพรอมผูเรียน โดยการทบทวนความรูใหกับผูเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
ไดมีเขารวมโครงการ/กิจกรรม การแขงขันทักษะวิชาชีพ นําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัดมาใชใน
การทดสอบผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. และ ปวส. กอนปดภาคเรียนท่ี 2/2557

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน ครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในระดับ ปวช.  และ ปวส. ท้ังหมดจํานวน 88 คน มีจํานวนท่ีผานเกณฑ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 98.86 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดใหผูเรียนในระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 ไดมีการเตรียมตัวกอน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเตรียม
ความพรอมในการสอบ (V-NET) เพ่ือใหผูเรียนมีผลรอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ผานเกณฑการประเมิน โดยจัดทํากิจกรรมโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ จัดตารางติวสอบกําหนดวันเวลาและผูสอน เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จัดซื้อหนังสือสําหรับอานเตรียมสอบ

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขา
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ท้ังหมดจํานวน 69 คน มีจํานวนผูเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 25 คน คิดเปนคาคะแนน 3.62 ระดับคุณภาพ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดใหผูเรียนในระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 ไดมีการเตรียมตัวกอน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเตรียม
ความพรอมในการสอบ (V-NET) เพ่ือใหผูเรียนมีผลรอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
(V-NET) ผานเกณฑการประเมิน โดยจัดทํากิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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ทางดานวิชาการ จัดตารางติวสอบกําหนดวันเวลาและผูสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จัดซื้อหนังสือสําหรับอานเตรียมสอบ

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขา
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังหมดจํานวน 69
คน มีจํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 17 คน คิดเปนคาคะแนน 2.46
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือ หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ผลสัมฤทธิ์ ไมมีผลการประเมิน

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีความตระหนักใหความสําคัญกับระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
ของครูท่ีปรึกษาเปนอันดับตนๆ ซึ่งจะมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหนักศึกษาแกปญหาการเรียน ท่ีเกิดจาก
สาเหตุตางๆ เพ่ือชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนหนังสือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และ
จบการศึกษาตามกําหนดเวลา โดยไดดําเนินการจัดจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนจบการศึกษาตามเวลา
กําหนด โดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ การศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาของครูท่ีปรึกษา โครงการเยี่ยมบานนักศึกษา โครงการมอบใบประกาศนียบัตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ ในปการศึกษา 2557   มีจํานวนแรกขาวของรุนแรกเขาของรุนนี้ท้ังหมดในระดับ
ปวช.  และ ปวส. จํานวน 73 คน มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
จํานวน 132 คน คิดเปนคาคะแนน 3.45 ระดับคุณภาพ พอใช

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําใน
สถานประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเก็บ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป โดยมีการจัดทํา
ฐานขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา ในหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปการศึกษา 2557 ท่ีไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป  ในกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมสง
ไปรษณียบัตรติดตามผูสําเร็จการศึกษา กิจกรรมติดตามผูสําเร็จการศึกษาและศิษยเกาอาจารยท่ีปรึกษา
กิจกรรมติดตามนักศึกษาโดยทางโทรศัพทติดตอโดยตรง หรือ Face book
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ผลสัมฤทธิ์ จากการดําเนินกิจกรรมตางๆในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 2557 ท้ังหมดจํานวน
73 คน  สามารถติดตามไดจํานวน 73 คน มีผูสําเร็จการศึกษามีทํางานในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระศึกษาตอภายใน 1 ปท้ังหมดจํานวน 73 คนคิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน
3  ดาน  คือลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
โดยมีการกําหนดตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ  หนวยงาน  และกลุมสถานศึกษา  หรือกลุมบริการ
รวมไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนสถานประกอบการ  หนวยงาน สถานศึกษา  หรือกลุมบริการ มีการ
สรางเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 1-5  เพ่ือเก็บ
ขอมูลกลุมตัวอยาง มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง โดยใหแต
ละแผนกวิชาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ ของสถานประกอบการหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในสถานประกอบการ และนําผลสํารวจมาสรุปผล
ประเมินผลเพ่ือเปนขอมูลในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปตอไป

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน  พบวา  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและผูรับบริการท่ีมีคุณภาพท้ัง 3  ดานของผูสําเร็จ
การศึกษา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1.รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ข้ึนไป

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 82.05 ดีมาก/5

2.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงานชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก/5

3.รอยละของผู เรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 98.86 ดีมาก/5

4.รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

- ดีมาก คาคะแนน  4.51 – 5.00
- ดี คาคะแนน  3.51 – 4.50
- พอใช คาคะแนน  2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง คาคะแนน  1.51 – 2.50

- ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน  0.00 – 1.50

คาคะแนน 3.62 ดี/4

5.รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้ งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ข้ึนไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ

- ดีมาก คาคะแนน  4.51 – 5.00
- ดี คาคะแนน  3.51 – 4.50
- พอใช คาคะแนน  2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง คาคะแนน  1.51 – 2.50

- ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน  0.00 – 1.50

คาคะแนน 2.46 ปรับปรุง/2

6.รอยละของผู เรี ยน ท่ีผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

- -
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา

- ดีมาก คาคะแนน  4.51 – 5.00
- ดี คาคะแนน  3.51 – 4.50
- พอใช คาคะแนน  2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง คาคะแนน  1.51 – 2.50

- ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนน  0.00 – 1.50

คาคะแนน 3.45 พอใช/3

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 100 ดีมาก/5

9.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)

- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และมี ผล (1)

ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ดี/4.25

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป
ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
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มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายมุนเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยการอชีพปราณบุรี ไดดําเนินการจัดการสอน ตามระเบียบการ จัดการเรียนการสอน
ตามระเบียบการจัดการการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย กําหนดใหทุก
รายวิชาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน ประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะในการพัฒนาอาชีพและมุงเนนบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคตางๆ โดยมีการประเมินและปรับปรุงหลักการและแผนการ
เรียน อยางตอเนื่อง

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ทุกแผนกวิชาไดพัฒนาครบตามประเด็นตัวบงชี้กําหนด และไดนํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาไปใชในการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  มีผลปฏิบัติตามประเด็น (1)  ถึง  (5)
ระดับคณุภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดทําการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม โดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญและใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามสมรถนะ อาชีพทุก
รายวิชา โดยมีการดําเนินการเชน จัดทําปฏิทินการสงแผนการจัดการเรียนรู จัดใหมีการนิดเทศนผูสอน
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษาไดมีจํานวนแผนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมหรือการบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และใชหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล (5)
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเก่ียวของ มีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนทุกภาคเรียน  และนําผลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
แลวนําผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
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พัฒนาการเรียนการสอน และมีการดําเนินกิจกรรมเชน การนิเทศการสอนของครูผูสอน การจัดทําสื่อการ
สอนและนําสื่อใชในการเรียนการสอน เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการจัดการสอนรายวิชา มีผล
ปฏิบัติ (5)  ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดกําหนดใหครูทุกคนเขาใจถึงหลักการวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา และวางแผนและข้ันตอนการดําเนินบันทึกการวัดผลและการประเมินผล
รายวิชา มีการดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด  และแจงเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอน
การจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม และดําเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรูดานการวัดและประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีระดับคุณภาพ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดความตระหนักในการจัดโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
กับสถานประกอบการองคกรวิชาชีพในชุมชน ทองถ่ิน อยางใกลชิดในการจัดการอาชีวศึกษาโดยมีการ
ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทองถ่ิน ในการวางแผน
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงานในระบบปกติ ตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน ไดดําเนินกิจกรรมเชน คัดเลือก สถานประกอบการ หนวยงานและ ทําความ
รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงตามสาขางานหรือสัมพันธกับงาน จัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนการ
ฝกงานและจัดทําคูมือการฝกงาน แตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถาน
ประกอบการ การนิเทศการฝกงานของผูเรียนขณะทําการฝกงาน เปนตน

ผลสมัฤทธิ์ ผลการดําเนินการ  ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดระดับ
คุณภาพในการฝกงาน มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดความตระหนักในการจัดในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ มีการ
ดําเนินการจัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและจัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน ใหกับนักเรียน
นักศึกษา และจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ตลอดจน จัดทําโครงการอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน ใหกับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจประกอบอาชีพอิสระ

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินการ  ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดระดับ
คุณภาพรอยละของผูเรียนท่ีผานการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ หรือจัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน
คิดเปนรอยละ 55 ระดับคุณภาพ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1.  ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)- (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)- (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)- (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)- (2)

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)- (5) ดีมาก/5

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)- (5) ดีมาก/5

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

- ดมีาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

5.  ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

6.ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

- ดีมาก 50 ขึ้นไป
- ดี 40 - 99.99
- พอใช 30 - 39.99
- ตองปรับปรุง 20 -19.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 20

รอยละ 55 ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 ดีมาก/5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย

มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ฝายบริหารใชความรู ความสามารถในการบริหารงาน การใชภาวะผูนํา การใหคําแนะนํา
การผสานความรวมมือของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวน
รวมในการจัดการการศึกษา ดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรม หรืองานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะตางๆ   ผูรับผิดชอบในแตละงานเปนผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ กิจกรรม หรืองาน และ
นําไปกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย โดยดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เชน การจัดทําวารสารประชาสัมพันธของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินการ ในประจําปการศึกษา 2557  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีระดับ
คุณภาพในระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดแผนงานโครงการโดยจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งไดรวมกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ใหคณะครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐ  และเอกชนดําเนินการตามแผน ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง  พรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการดําเนินการเชน จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป
การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ (1) - (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรไีดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือกําหนดอัตลักษณวิสัยทัศนพันธกิจและจัดทําแผนงาน/โครงการโดยมีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนท้ังในและภายนอกองคกรมีสวนรวมในการจัดการเชิงบูรณาการระดมทรัพยากรจากแหลงภายนอก
มารวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงตามแผนงาน/
โครงการโดยมีการประเมินผลติดตามผลและใหขอเสนอแนะตามลําดับ และไดดําเนินโครงการตามแผนงานท่ี
กําหนด  ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแกไข  เพ่ือการดําเนินงานใน
ครั้งตอไป

ผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ มีผลการปฏิบัติ (1) - (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการจัดการในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยใช
ภาวะการเปนผูนําและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของและมีการประเมินผลการบริหารและสภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 1 – 5 โดยจัดกิจกรรมข้ึนเชน การประชุมครู และบุคลากรประจําเดือน
โครงการประชุมผูปกครองผูปกครองนักเรียนนักศึกษา การจัดทําการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของ

ขอมูล  โดยมีขอมูล โดยมีขอมูลพ้ืนฐานอยางนอย ๙ ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูล
นักเรียน นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด และทําการ
จัดการใหเปนเปนปจจุบัน มีการดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียนโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ โดยมีการดําเนินกิจกรรม เชน
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหงานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมินผล  ใชระบบฐานขอมูลรวมกัน พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใช
ระบบสารสนเทศ เปนตน
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ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพของ
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูในสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ
อยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการ
พนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
เชน โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา โครงการศูนย
ฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง  มีผลการปฏิบัติ  (1) - (5) ระดับคุณภาพ  ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดการระบบดูแลผูเรียนโดยมีการจัดการปฐมนิเทศผูเรียน
มีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษา มีการจัดระบบเครือขายของผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน  การสงเสริมและ
สนับสนุนผูเรียนโดยการจัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน จัดระบบการดูแลผูเรียนและกลุมเสี่ยง และกลุม
ปญญาเลิศ  จัดใหครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนและคอยใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือคอยแนะนํา แนวทาง
และปรึกษาปญหาตาง ๆ ของผูเรียน เพ่ือจะสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการจบการศึกษาโดยมีการ
จัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เชน โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา
โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษา โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2557
การประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา การจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาในวันไหวครู
โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดการระบบดูแลผูเรียน  มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภู มิ ทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ีหองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีระบบการบริหารจัดการความเหมาะสม ในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเตอรเน็ต
ท่ีมีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
การศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา  สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
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ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีการ
ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการเชน โครงการทาสีตึกอํานวยการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
ในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี โครงการจัดสรางหองน้ํา และพัฒนาระบบประปาภายในวิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรี การประเมินผลความพึงพอใจการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ีหองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภู มิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ีหองเรียน
หองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการสํารวจ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา และความตองการอยางเพียงพอมีการประเมินความพึงพอใจของครู
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ จัดทําหองบริการอินเตอรเน็ต  เพ่ือการ
คนควาความรู  หาความรูเพ่ิมเติม ใหกับนักเรียนนักศึกษา  และจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนให
พอเพียง และกําหนดใหครูผูสอนเขียนโครงการ และเขียนใบสั่งซื้อวัสดุฝกตามความตองการท่ีจําเปนตอง
ใชในการเรียนการสอนและมอบหมายใหงานพัสดุจัดหาและดําเนินการในการจัดซื้ออยางรวดเร็วทันตอ
ความตองการในการจัดการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องถือ
เปนปจจัยสําคัญของการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ใหบรรลุเปาหมาย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน
การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสมและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง  เชน โครงการเชิด
ชูผูมีคุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเดน  ประจําป  เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ตัวบงช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษาในดานวัสดุ  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ มีการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําการรายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ การจัดการดานการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบไดโดยมีการ
ดําเนินกิจกรรม เชน การวางแผนทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  การ
จัดทํารายงานทางการเงินอยางอยางเปนระบบ  การจัดกําแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
หลักเกณฑในการจัดสรรและวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดสรรการระระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ และมีการมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงของสถานศึกษา ไดดําเนินงานเก่ียวกับการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ โดยจัดทําโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญมาอบรมใหความรูเก่ียวกับธุรกิจเบื้องตน
โดยจัดรวมกับกลุมแมบานตําบลหนองกา โดยรวมออกแบบผลิตภัณฑผลไมกวน และอบรมเรื่องการประกอบ
ธุรกิจเบื้องตนใหกับนักเรียนนักศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ มีผลการปฏิบัติ
5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1 . ร ะดั บ คุณภาพ ในการปฏิ บั ติ ง า น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

2.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5

3.ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5

4.ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

5.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

6.ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก  ปฏิบัติ (1)- (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)- (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)- (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)- (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)- (5) ดีมาก/5

7.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน - ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

8.ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒน า แ ล ะ ดู แ ล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

10.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

11.ระดับคุณภาพในการบ ริหารการเงินและ
งบประมาณ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

12.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 ดีมาก/5
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สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3
จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบงช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบงช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ

ใชอาคารสถานท่ีหองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานศูนยวิทยบริการ
ตัวบงช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

-
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน มีการจัดโครงการสงเสริมวิชาชีพ
สงเสริมความรู 108  อาชีพ และทักษะอาชีพตางๆ อีกท้ังยังมีการออกโครงการบริการทางดานวิชาชีพ
โครงการอาชีวอาสาพัฒนาชุมชน การออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 ซึ่งมีการดําเนินโครงการและ
กิจกรรม เชน โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน(ชวงเทศกาล)
โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี โครงการ 108 อาชีพ โครงการหลักสูตรระยะสั้น เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใชสมรรถนะ
ของผูเรียนตามอัตลักษณ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการบริหารจัดการ การบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใชสมรรถนะ
ของผูเรียนตามอัตลักษณ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขา
งาน มีการจัดโครงการสงเสริมวิชาชีพ  สงเสริมความรู 108  อาชีพ และทักษะอาชีพตางๆ อีกท้ังยังมีการ
ออกโครงการบริการทางดานวิชาชีพ โครงการอาชีวอาสาพัฒนาชุมชน การออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี
มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
1-5 ซึ่งมีการดําเนินโครงการและกิจกรรม เชน โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนโครงการอาชีวะรวมดวย
ชวยประชาชน(ชวงเทศกาล) โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี โครงการ 108 อาชีพ โครงการหลักสูตร
ระยะสั้น เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใชสมรรถนะของผูเรียนตามอัตลักษณ  มีผลการปฏิบัติ
5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใชสมรรถนะของ
ผูเรียนตามอัตลักษณ

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 ดีมาก/5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใชสมรรถนะ

ของผูเรียนตามอัตลักษณ

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก
-
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มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน

ประโยชน  ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของผูเรียน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนบุคลากรผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน
มีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ โครงงาน ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยมีการประชุมครูและบุคลากร ใน
การมอบนโยบายเก่ียวกับการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัย ซึ่งเปนนโยบายหลักของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกําหนดโครงการการจัดทํา วิจัย จัดหาแบบอยางขอมูล
งานวิจัยท่ีถูกตองเผยแพรแกครู บุคลากร และผูเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํางานวิจัยฯจัดทํา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งทางวิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรีไดตั้งเกณฑไวแตละสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอนตองมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงานระดับปวช. 2 ชิ้น/ปการศึกษาระดับปวส.8 ชิ้น/ปการศึกษา และสงผลงานโครงการสิ่งประดิษฐนํา
ประกวดในระดับจังหวัด และระดับภาค จนไดรางวัลในระดับจังหวัดภาค 3 ชิน้ คือ รางวัลชมเชยระดับเหรียญ
เงิน ผลงานเครื่องสไลดวานหางจระเข รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ผลงานเครื่องสไลดวานหาง
จระเข รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ผลงานเครื่องอัดกระปอง

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผู เรียน มีผลการปฏิบัติ 4 ขอ
ระดับคุณภาพ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมีการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและ โครงงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและนําผลงานท่ีไดจัดทําเผยแพรและรวมในการ
แขงขันระดับชาติซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดตั้งเกณฑไวแตละสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอน
ตองมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีสามารถนําไปใชเปนประโยชนทางวิชาชีพ และทําการ
เผยแพรท่ีและไดเผยแพร http://www.pranicec.ac.th/ ไดเขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหมระดับภาคกลาง จนไดรางวัลในระดับจังหวัดภาค 3 ชิ้น คือ เครื่องสไลดวานหางจระเข เครื่องสไลดวาน
หางจระเข และเครื่องอัดกระปอง

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผู เรียน มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับคุณภาพ ดีมาก

http://www.pranicec.ac.th/
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ ดี/4

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 ดี/4.5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียน

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครู

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก
-
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มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สงเสริม และสนับสนุนใหครูทุกคน บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม และการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมิน
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และไดดําเนินโครงการและกิจกรรม เชน กิจกรรมวันเฉลิม
12  สิงหามหาราชินีพระชนมพรรษา  กิจกรรมวันปยมหาราช กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราชโครงการวันไหวครู เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สงเริมและสนับสนุน ใหครูทุกคน บุคลากรทุกฝายใสถานศึกษา
ทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และ
ไดดําเนินโครงการและกิจกรรม เชน โครงการอนุรักษธรรมชาติและปลูกปาชายเลน โครงการวัน
สิ่งแวดลอมโลก  เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก



55

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

ตัวบงช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สงเริมและสนับสนุน ใหครูทุกคน บุคลากรทุกฝายใสถานศึกษา
ทุกคน และผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และ
ไดดําเนินโครงการและกิจกรรม เชน โครงการแขงขันกีฬาสีภายในประจําป  2557 โครงการเขา
คายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โครงการประกวดเตน To  Be  Number  One เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําไปใชประโยชน มีแผนงาน โครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
และไดดําเนินโครงการและกิจกรรม เชน โครงการหารายไดระหวางเรียน โครงการตอบปญหาวิชาการ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพ
ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

2.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

3. ระดับคุณภาพในการสงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการ

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 ดีมาก/5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม

ตัวบงช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวบงช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2555  และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินงานการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน โดยคณะ
ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เชน การจัดทําคูมือและ
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา
2557 การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสานศึกษา, แผนกวิชา และบุคคล เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน มีผลการปฏิบัติ ( 1 ) - ( 5 ) ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ สวนท่ี
๑ การจัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัว
บงชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก และนําผลการประเมิน
ตนเองเผยแพรและรายงานผลตอกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังและมีการนําผลการประกันมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารงานใหไดมาตรฐานโดยดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของ
วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง รวมท้ังจัดเรียนการสอนซึ่งพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐาน
อาชีวศึกษา โดยปฏิบัติครบตามเกณฑ และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เชน
การจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2557 การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสานศึกษา, แผนกวิชา และบุคคล
เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  สงผลใหสถานศึกษามี
ผลการตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จํานวน 29 ตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ ดี
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

จํานวนตัวบงชี้ทีม่ีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุดใน
ระดับ 5  คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30 – 34  ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยู
ในเกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
- ดี 24 -29 ตัวบงชี้
-พอใช 18 – 23  ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุง  12 – 17 ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 12  ตัวบงชี้

29 ตัวบงช้ี ดี/4

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 ดี/4.5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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สวนท่ี 2 การฝกอบรมว ิชาช ีพ จํานวน 1 มาตรฐาน
มาตรฐานท่ี 8 ดานการจัดการฝกอบรมหลักส ูตรวิชาช ีพระยะสั้น

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถาน
ประกอบการ

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินงานการไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ผูเขา
รับการฝกอบรมชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชนเนื่องดวย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแจงใหสถานศึกษาจัดอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพให
ประชาชนท่ีไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจางงาน ผูกําลังอยูในขายเลิกจาง  ผูสําเร็จการศึกษาท่ียังไมมีงานทํา และ
ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปไดมีความรูทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจําป และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เชน โครงการแนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา Open  House โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี โครงการ108 อาชีพ เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดการทําแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ (1) - (5)
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินงานการไดดําเนินการใหมีการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยรวมกับ
ชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ มีการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ มีการ
จัดสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
และกิจกรรม เชน การสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนา
หลักสูตรรวมกับชุมชน เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
มีผลการปฏิบัติ (1) - (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ตัวบงช้ีท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา ท่ีสอน และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เชน การจัดทําแผนการเรียนรู
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การนิเทศการจัดการรู

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา มีผลการปฏิบัติ (1) และ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .4 ระดับค ุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรม ใชวีการวัดและประเมินผลท่ีหมาก
หลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดและประเมินผล ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการ
ฝกอบรม ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับค ุณภาพในการ
ฝกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีดําเนินการใหมีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น นอกเหนือจากท่ีไดรับจากหนวยงานตนสังกัด ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ดานสถานประกอบการ ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผล
การดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โดยจัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการประเมินผลโครงการและนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการในครั้งตอไป

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิ ชาชีพระยะสั้ น มีผลการปฏิบัติ 5 ข อ
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีแผนงานโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเขารับการฝกอบรมรวมประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
รวมท้ังโครงการทัศนศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา สนับสนุนสงเสริม ใหไดรับเกียรติคุณยกยอง
และใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เชนโครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีจํานวนรอยละของ
ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท่ีไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิ ช า ท่ี รั บผิ ดชอบ เ ทียบ กับครู ผู สอนหลั กสู ตรวิ ช าชีพระยะสั้ น ท้ั งหมดในสถาน ศึกษา
คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีดําเนินการใหมีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมท้ังคาตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลองกับ
แผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการ
ฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีดําเนินการใหมีการสรุปจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป เทียบรอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการ
ฝกอบรมท้ังหมด ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีออกกลางคัน จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของ
สถานศึกษา และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการฝกอบรมหลักสูตรเสริม
วิชาชีพแกนมัธยม  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกประชาชนท่ัวไป  โครงการสอน 108
อาชีพ โครงการแนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษา Open  House

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีรอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป  เทียบกับผูเขารับการ
ฝกอบรมท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการสรุปจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เทียบ  รอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น จําแนกตามรายวิชา และ
ภาพรวมของสถานศึกษา เชนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การประเมินผลตามสภาพจริง
การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  การจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนแกนมัธยม
เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีรอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับ จํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ งช้ีท่ี 8 .10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการดําเนินการใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการ
ฝกอบรม ท่ีมีตอการนําความรูความสามารถท่ีไดรับจาการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคของตน เชน ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริมเปลี่ยนอาชีพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุมตัวอยางไม
นอยกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมแตละรายวิชาและไดดําเนินการปฏิบัติงานตาม
โครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และมีการดําเนินการติดตามผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนตน

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงาน  ในปการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจ
ของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน มีผลการปฏิบัติ (1)
และมีผล (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

1. ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนก
วิชาการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5

2. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง
กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  ส ถ า น
ประกอบการ

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏบิัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)

ปฏิบัติ (1) - (5) ดีมาก/5

3. ระดับ คุณภาพในการจัด ทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมผีล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5

4. ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ  5 ขอ ดีมาก/5

6. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 100 ดีมาก/5

7.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก/5



64

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจําปการศกึษา 2557

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงาน
ผลการ
ประเมิน

8.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม
๒.๐๐ ข้ึนไป

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 100 ดีมาก/5

9.รอยละของผู สํ า เร็ จการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช 60 - 69.99
- ตองปรับปรุง 50 -59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

รอยละ 100 ดีมาก/5

10.ระดับความพึงพอใจของผู สํ า เร็จการ
ฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไป
ใชประโยชน

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)และ มีผล (1)

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 8 ดีมาก/5

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 8
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ

ตัวบงช้ีท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงช้ีท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงช้ีท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น
ตัวบงช้ีท่ี 8.6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา
ตัวบงช้ีท่ี 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงช้ีท่ี 8.8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการ

ฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป
ตัวบงช้ีท่ี 8.9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงช้ีท่ี 8.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถ

ไปใชประโยชน

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

4.1 สรุปผลการประเมินค ุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศ ึกษา ประจําปการศึกษา 2557 สร ุปไดดังนี้
1.1.1 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.8 , 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 , 2.5, 2.6
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 ,3.9,3.10,3.11, 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1, 4.2
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.1, 8.2 , 8.3 , 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10

1.1.2 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.2

1.1.3 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.7

1.1.4 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.5

4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพ่ือใหเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมดังนี้

4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.) โครงการจัดการระบบการบริหารจัดการท่ีดี
- พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝาย/งาน/บุคลากร
- การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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2.) โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ งาน บุคลากร/สาขางาน
- การเผยแพรความรู สารสนเทศในสถานศึกษา กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ ประชุม

ทางวชิาการ
4.2.2 แผนพัฒนาผูเร ียน

1.) โครงการพัฒนาผูเร ียนท้ังดานวิชาการและว ิชาช ีพ
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ท่ีเก ี่ยวของ และเพ่ือรองรับการ

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET)
2.) โครงการพัฒนาผูเร ียนท้ังดานวิชาการและว ิชาช ีพ
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

3.) โครงการสรางผูประกอบการใหม
- จัดกิจกรรมศูนยบมเพาะใหเขมแข็ง
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ
- เชิญผูเชี่ยวชาญรวมอบรมและใหความรูกับนักเรียนนักศึกษา
- สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน

4.) โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและสงเสริมมนุษยสัมพันธ

4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- การศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ
- จัดทาหล ักสูตรสถานศ ึกษากับสถานประกอบการ หน วยงานหรือชุมชน
- การสรางเครอืขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
- การประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพจัดทําเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเม ินมาตรฐานว ิชาชีพ สรุปรายงานผล
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2.) โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู
- สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิง

นโยบายการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
- สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการและการเรียนการสอน
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ
-

4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางว ิชาชีพ สิ่งประดิษฐนวัตกรรมและงานวิจัย
1) โครงการพัฒนาโครงงานทางวิชาช ีพ สิ่งประดิษฐนว ัตกรรม และงานว ิจัย
- สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิง

นโยบายการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
- สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพ

การบริหาร จัดการและการเรียนการสอน
- การพัฒนางานสร างสรรค สิ่งประดิษฐ นว ัตกรรมและงานว ิจัย

4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางว ิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสงัคม
1) โครงการบริการว ิชาการและบริการว ิชาช ีพสูช ุมชน
- สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิง

นโยบายการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
- การถายทอดองคความรูสูช ุมชน
- การสอนระยะสั้นและ 108 อาช ีพ อบรมใหความรู ฝกทักษะ ดานการ

ประกอบอาชีพใหแกชุมชน
- กิจกรรมอําเภอเคลื่อนท่ี (อําเภอยิ้ม)
- การออกบริการวิชาชีพ ถนนคนเดินตลาดเกาปราณบุรี

2) โครงการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนสรางมูลคา
3) โครงการขยายโอกาสการศึกษาและตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตในสายอาชีพ

4.2.6. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเร ียนรู
1) โครงการพัฒนาแหล งการเรียนรู เพ ื่อช ุมชน

- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ
2) โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ
- จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน
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3) โครงการเพ่ิมสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาเครือขาย ICT เพ่ือการเรียนรู
- พัฒนาระบบการจัดการโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4) โครงการพัฒนาหองสมุด E - Library

4.2.7. แผนพัฒนาครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา
1) โครงการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ
- ฝกอบรม ส ัมมนา และประช ุมทางวชิา
- พัฒนาครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษาฝกปฏิบัติงานและฝกทักษะในสถาน

ประกอบการ
- พัฒนาการจัดทําแผนการเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะ
- สงเสริมการศึกษาตอในระดับท ี่สูงข้ึน
- เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ

4.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมม ือในการจัดการศ ึกษา
1) โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ
2) โครงการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ
- ประชุมทางวิชาการ สรางเครื่องมือเพ ื่อจัดทํา แบบสํารวจความพึงพอใจในการ

จัดการศึกษารวมกัน งานความรวมมือ
3) โครงการระดมสรรพกําลังสามัคคีเครือขายอุปถัมภท่ีเขมแข็ง
- เสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- บันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคี
- จัดสงนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการอยางเปนระบบ

4.3 ความต องการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 ความช วยเหล ือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษา จาก

สถาบัน การศ ึกษาอ ื่น ๆ หรือในทองถ่ิน  ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง
4.3.2 การชวยเหล ือจากชุมชน และหนวยงานตนส ังก ัดในการจัดทาหล ักสูตรทองถ่ิน
4.3.3 การชวยเหล ือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลย ีจากภาครัฐและ

เอกชน
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4.3.4 เอกสาร คูม ือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเร ียนสำคัญท ี่สุด
รวมท้ังการ ปฏ ิรูปการเรียนรู และการปฏ ิรูปการบริหารจัดการ

4.3.5. การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการและวิชาช ีพอยางตอเนื่อง
4.3.6 การสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือชุมชน ท่ีมีตอ

นักศ ึกษาท่ี สําเร ็จการศึกษา และเขาทางานในปแรก
4.3.7 งบประมาณดําเนินการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจ ุบันและการเข าถึงได

อยางรวดเร็ว
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