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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
สถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
ที่ตั้ง    ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์   

77120 
หมายเลขโทรศัพท์  0-3262-3056 
หมายเลขโทรสาร  0-3262-2273  
E-mail Address      : Pranvic1@hotmail.com 
Website   http://www.pranicec.ac.th/ 

ประวัติการจัดตั้ง 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพ้ืนที่ทั้งหมด รวม 39  ไร่  
1 งาน  94  ตารางวา    จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540 และเริ่มเปิดรับ
นักเรียน – นักศึกษาในปีการศึกษา   2541 

วิทยาลัย ฯ ตั้งอยู่ในเขตต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ้ืนที่ของสถานศึกษา
อยู่ในหมู่บ้านหนองกา(หมู่บ้านพ่อหลวง) จึงมีความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  ได้ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น
และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มีการใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นแหล่งจัดงานของชุมชน และเป็นแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้ทาง      
ด้านวิชาการแก่ชุมชน และผู้สนใจทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินงานให้ความร่วมมือและบริการชุมชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดท า
โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมอาชีพแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน การด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
และจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับผู้สนใจอีกด้วย 

 

ปรัชญา   “คุณธรรมเลิศล้ า ก้าวน าวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี” 
วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
พันธกิจของสถานศึกษา 

1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
    2.  ส่งเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

   3.  วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและ  
                                  สามารถ แข่งขันในระดับชาติได ้

 
อัตลักษณ์  จิตอาสา พัฒนาชุมชน 
เอกลักษณ์  การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  โดยใช้สมรรถนะของผู้เรียน 

2.หลักสูตรการเรียนการสอน 

 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 

http://www.pranicec.ac.th/
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2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 

    2.1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  
                    และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส. ทวิภาคี)  
    2.2.1  ประเภทวิชา/บริหารธุรกิจ   ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
             สาขาวิชาการบัญชี  

2.2.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์                            
        สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี   ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงฯประกาศก าหนด ครอบคลุม
สมรรถนะวิชาชีพทุกด้านทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรีย น สถานศึกษา  สถาน
ประกอบการ และชุมชน ท้องถิ่น และเทคโนโลยี ก าหนดการประเมิน 2  ส่วน  ประกอบด้วย 8  มาตรฐาน  45  
ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 1  การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน 7  มาตรฐาน  35  ตัว
บ่งชี้ ส่วนที่ 2 ด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 10  ตัวบ่งชี้ 
 

3. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 
 

จุดเด่น  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร    
เพ่ือท าให้พันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมาย ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และส่งเสริม
อาชีพ    แบบบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน การด าเนินโครงการตามพระราชด าริและจัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับผู้สนใจ ตลอดจนความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  ได้ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
ชุมชนในการ   จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มีการใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นแหล่งจัดงานของชุมชนสถานศึกษา  ได้ด าเนินงานให้ความร่วมมือ
และบริการชุมชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดท าโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพให้กับชุมชน 
และภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียน ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย ฯ 

จุดเด่นของสถานศึกษา   ได้แก่ 
1. ด้านผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังความรู้  ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีจิตอาสา 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน  และการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง    

ความตระหนักในความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลนักเรียน  นักศึกษา  ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
3. สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน สังคม โดยมีผลงานที่โดดเด่นที่ได้ด าเนินการปีการศึกษา 2258 ได้แก่โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน  
จัดท าโครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ และบริการวิชาชีพ ให้แก่เยาวชน  และประชาชนผู้สนใจ มีการออกหน่วย
บริการวิชาชีพ ณ ถนนคคนเดินตลาดเก่าปราณบุรี ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาใช้เวลาว่างและ
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น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป   และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของชุมชน และบุคคล 
และสถานประกอบการ ในปราณบุรี  

4. ด้านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ  สามารถบริหารการจัดการภายใต้สภาวะจ ากัดได้
อย่าง     มีประสิทธิภาพ มีกี่กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะการวิจัยเพ่ือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ 
2. ควรได้รับการสนับสนุนในวัสดุการด าเนินการการจัดการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 

 

5.  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
   พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในระกับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝีมือ  ระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพ และเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอก และบุคคลด้วยโอกาส ชุมชน ได้ฝึกทักษะความรู้ความสามารถโดยจัดหลักสูตรระยะสั้น 
ให้ตรงกับความต้องการ เพ่ือเพ่ิมทักษะ และประกอบอาชีพอิสระได้ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และน าไปใช้งานจริงได้ และเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในทุกระดับ ตลอดจนจัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษา
ทางเลือกอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือการสื่อสารในประชาคมอาเซียน จัดหาครูต่างประเทศและครูเจ้าของภาษามา
สอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสารของนักเรียน  นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
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4 
บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

    1.1.1 ประวัติความเป็นมา 

   สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ ขยายการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาสู่ชนบท    
มากขึ้น โดยให้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอทั่วประเทศรวม 70 แห่ง เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และขยายการเปิดสอนระดับอ่ืนๆ ที่สูงขึ้นในโอกาส
ต่อไปนั้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539  ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอปราณบุรี ได้เสนอผ่านวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล  เพ่ือมอบที่ดินจ านวน 15 ไร่  หลังที่ว่าการอ าเภอปราณบุรี ใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 นายธนชัย  คงกะเรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองกา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองกา หมู่ที่ 7  ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอผ่านวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
เพ่ือจะมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ 3  แปลงและสระหลวง  1  แปลง รวมที่ดิน 47 ไร่  2  งาน  47  ตารางวา  
ในบริเวณหมู่บ้านหนองกาหมู่ที่ 7  ต.ปราณบุรี  ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือใช้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  
เดือนมกราคม  พ.ศ. 2540  คณะกรรมการ อ.บ.ต. วังก์พง  อ.ปราณบุรี น าโดยก านัน ถวิล  ดอกยี่สุ่น เสนอต่อ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพ่ือมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งหัวเปูง หมู่ 5 ต.วังก์พง อ .ปราณบุรี            
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน  1  แปลง เนื้อที่ 70  ไร่  เพ่ือสร้างวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  11  กุมภาพันธ์ 2540  
กรมอาชีวศึกษา  ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ประกอบด้วย 
    1.  นายปรีชา   อินทะกนก  ผู้ช่วยผู้อ านายการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เป็นผู้ประสานงาน  
    2.  นายญาณพิชญ์   โกมลพันธุ์  อาจารย์  2  ระดับ 7  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                    
                เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
    3.  นายศิริพงษ์  พูลผล  อาจารย์2  ระดับ  6  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                               
                  เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2540  ผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้พิจารณาคัดเลือกที่ดิน  หมู่  7  
ต.ปราณบุรี  จ านวน  2  แปลง  รวม  39  ไร่  1  งาน  94  ตารางวา  จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี          
เพ่ือเสนอกรมอาชีวศึกษาพิจารณา  ทั้งนี้เนื่องจากท่ีดินหลังที่ว่าการอ าเภอปราณบุรี ติดกับสนามยิงปืนของกองพล
ทหารราบที่ 16  จึงไม่ค่อยปลอดภัย  และที่ดิน   หมู่ 5  ต.วังก์พง มีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์  
วันที่  18  มิถุนายน  2540  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้ช่ วย     
ผู้ประสานงานท าหน้าที่ผู้อ านวยการและท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เพื่อจะได้ด าเนินงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 
  
 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540  ได้เริ่มด าเนินการ  จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบชั่วคราวรวม 12  รายการ  
เป็นเงิน 8,980,000.- บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีนางสุเดือน  ชลวิไล  ผู้อ านวยการวิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล  คอยดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเริ่มตั้งส านักงาน 
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือน  พฤษภาคม 2541 
 เดือนมิถุนายน  2541  เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ปวช. เป็นครั้งแรกจ านวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาช่างยนต์  
และแผนกวิชาการบัญชี  มีนักเรียนทั้งสิ้น 160  คน และได้ขยายเปิดเพ่ิม  แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังในปีการศึกษา 
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2542 และได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 ชั้น 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น  1  
หลัง  รวมงบประมาณก่อสร้าง  28,430,000.- บาท และได้รับจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษาต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพ่ือใช้
ในการจัดการศึกษา  ด้านการอาชีวศึกษาให้กับท้องถิ่น  เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จ  การศึกษาสามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความสามารถเชื่อม่ันตนเองในอาชีพสามารถสร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได้  
และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในอนาคต   
 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ  จนถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 8  คน  ดังนี้ 
  1. นายปรีชา  อินทะกนก ด ารงต าแหน่ง    ในปี พ.ศ. 2540 - 2546 
  2. นายสมบูรณ์  ศิริสุขวัฒนา ด ารงต าแหน่ง    ในปี พ.ศ. 2546 - 2549 
  3. นายชลิต  เฟ่ืองเรือง ด ารงต าแหน่ง    ในปี พ.ศ. 2549 - 2550 
  4. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว ด ารงต าแหน่ง    ในปี พ.ศ. 2551 - 2552  
  5. นายปริญญา  นฤมิตบวรกุล ด ารงต าแหน่ง    ในปี พ.ศ. 2552 - 2554  
  6. นางอุษณีย์  จิตตะปาโล ด ารงต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 
  7. นายอนันต์  โดรณ  ด ารงต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2556 –  2558 
  8. นางสาวธัชมาศ พิภักดิ ์            ด ารงต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2558 –  ปัจจุบัน 
 

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ 7  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  
รหัสไปรษณีย์  77120 โทรศัพท์ 0-3262-3056  โทรสาร 0-3262-2273  E-mail Address  : 
Pranvic1@hotmail.comWebsite  http://www.pranicec.ac.thปัจจุบันมีพ้ืนที่ 39 ไร่ 1 งาน  94 ตารางวา 
 

 1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

  ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับ ภาคใต้ และมีแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายแห่ง  ไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่างๆ หมู่เกาะ หรือปุาเขาล าเนาไพร เป็นสถานที่ตากอากาศ
เก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประจวบคีรีขันธ์   
เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตั้ง
เมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวบรวมเมืองบางนางรมเมืองกุย 
และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุยบุรี 
จนกระทั่งพ.ศ. 2441 จึงย้ายที่ว่าการเมืองมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมือง
ประจวบคีรีขันธ์   ในปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพ้ืนที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะพ้ืนที่
แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย -พม่า ด้านตะวันตก จนถึงฝั่งทะเล    
ด้านตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยู่บริเวณด่านสิงขร ท้องที่ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง และ  
มีความยาว จากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ คือ       
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอกุยบุรี อ าเภอทับสะแกอ า เภอบางสะพาน 
อ าเภอบางสะพานน้อย และอ าเภอสามร้อยยอด   

* หมายเหตุ : การจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคกลางเป็นการแบ่งตามเขตการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หากเป็นการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้   ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของ         
ราชบัณฑิตสถานประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในภาคตะวันตก 

อาณาเขต 

http://www.pranicec.ac.th/
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มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด

ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี  
ทิศใต้      ติดกับ จังหวัดชุมพร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก    ติดกับ สหภาพเมียนม่าร์  
โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดนความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212  กิโลเมตร 

และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8  กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขต ต าบลคลองวาฬ        
อ าเภอเมืองจากอ่าวไทย ถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12  กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน        
สายเอเชีย หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และ     
ตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 

การเมืองการปกครอง 
แบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ  48  ต าบล  388  หมู่บ้าน 
1. อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
2. อ าเภอกุยบุรี 
3. อ าเภอทับสะแก  
4. อ าเภอบางสะพาน 
5. อ าเภอบางสะพานน้อย 
6. อ าเภอปราณบุรี 
7. อ าเภอหัวหิน 
8. อ าเภอสามร้อยยอด 
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แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางไปวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
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1.2  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 
          1.2.1  จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังในตารางที่ 1.2 ถึง 
                  ตารางที่ 1.5 
ตารางท่ี 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

แผนก/สาขาวิชา 
 หลักสูตร รวม 

ปกติ  ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.1 135 59     135 59 194 
ปวช.2 157 61     157 61 218 
ปวช.3 72 31     72 31 103 

รวมระดับ ปวช. 364 151     364 151 515 
ปวส.1   31 33 42 58 73 91 164 
ปวส.2   52 22   52 22 74 

รวมระดับ ปวส.   83 55 42 58 125 113 238 
รวมทั้งหมด 364 151 83 55 42 58 489 264 753 

 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา   
                 สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 

รุ่นที่ / ป ี
 

หลักสูตร 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 

จ านวน
รายวิชา 

      
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
1/2558 150 ช.ม. เชื่อมโลหะการ 1 30 - 30 
1/2558 75 ช.ม. คอมพิวเตอร์ 3 70 - 70 
1/2558 75 ช.ม. อิเล็กทรอนิกส์ 1 29 - 29 
1/2558 75 ช.ม. เชื่อมโลหะ 2 53 - 53 
2/2558 150 ช.ม. เชื่อมโลหะ 1 30 - 30 
2/2558 150 ช.ม. ไฟฟูาก าลัง 2 60 - 60 
2/2558 75 ช.ม. ยานยนต์ 1 20 - 20 
2/2558 75 ช.ม. ไฟฟูาก าลัง 1 53 - 53 
2/2558 75 ช.ม. สามัญสัมพันธ์ 2 30 55 85 
2/2558 75 ช.ม. คอมพิวเตอร์ 3 30 40 70 
3/2558 150 ช.ม. สามัญสัมพันธ์ 4 30 92 122 
4/2558 150 ช.ม. ยานยนต์ 2 61 - 61 
4/2558 150 ช.ม. อิเล็กทรอนิกส์ 1 30 - 30 
4/2558 75 ช.ม. สามัญสัมพันธ์ 4 32 79 111 

รวม 28 558 266 824 
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ตารางท่ี 1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง 
 
 

 
 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

  
สถานภาพ 

 
เพศ 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ต าแหน่ง ผู้บริหาร /ครู 

จ านวน 
(คน) 

 

  ข
า้ร

าช
กา

ร 

  พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

  อั
ตร

าจ
า้ง

 

  ช
าย

 

  ห
ญ

งิ 

  ป
.เอ

ก 

  ป
.โท

 

  ป
.ต

ร ี

  ต
่ าก

ว่า
 

  ค
รู 

คศ
.1

 

  ช
 าน

าญ
กา

ร 

  ช
 าน

าญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

  เ
ชีย่

วช
าญ

 

ผู้บริหารและรองฯ 3 3 - - 2 1 - 3 - - - 1 2 - 

แผนกวิชาช่างยนต์ 5 1 2 2 5 - - 3 2 - 1 - - - 

แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง 3 - 2 1 2 1 - - 3 - - - - - 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 3 2 - 1 3 - - 1 2 - - - - - 

แผนกวิชาการบัญชี 4 1 2 1 - 4 - 1 3 - 1 - - - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ์ 4 - 1 3 3 1 - - 3 - - - - - 

แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 7 3 - 4 1 6 - - 7 - 2 1 - - 

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

รวมทั้งหมด 31 11 7 13 18 13 - 8 22 - 4 3 2 - 
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ตารางท่ี 1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
 
 

 
 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

 

  ข
า้ร

าช
กา

ร 
ก.

พ.
 

  ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

  ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

  ช
าย

 

  ห
ญ

งิ 

  ป
.เอ

ก 

  ป
.โท

 

  ป
.ต

ร ี

  ต
่ าก

ว่า
 

ธุรการ บริหารงานทั่วไป 1 - - - - 1 - - 1 - 

แผนงานความร่วมมือ 2 - - - 1 1 - - 1 1 

พัสดุ 2 - - - - 2 - - - 2 

พัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

2 - - - 2 - - - 1 1 

แนะแนวอาชีพ 1 - - - - 1 - - - 1 

การเงิน 1 - - - - 1 - - 1 - 

งานทะเบียน 1 - - - - 1 - - - 1 

งานการบัญชี 1 - - - - 1 - - - 1 

งานพัฒนาหลักสูตร 1 - - - - 1 - - - 1 

นักการภารโรง 6 - - - 4 1 - - - 6 

ยาม 2 - - - 2 - - - - 2 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 - - - - 2 

รวมทั้งหมด 22 - - - 11 10 - - 4 18 
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1.2.2 งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  22,507,326 บาท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.6 
 

ตารางท่ี 1.6  งบด าเนินการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

รายการ จ านวน 
(บาท) 

1. งบบุคลากร  
เงินเดือนข้าราชการครู 3,986,800 
เงินวิทยฐานะ 260,400 
พนักงานราชการ 1834160 
ลูกจ้างชั่วคราว 1,676,172 
ครูสอนพิเศษ 1,227,600 

2. งบด าเนินงาน  
2.1 ค่าตอบแทน  

ค่าสอนเกินภาระงาน 315,000 
ค่าสอนเทียบโอนฯ 500,000 
ค่าธุรการผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี 168,000 

2.2 ค่าใช้สอย  
ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักไปราชการ 235,000 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 100,000 
ค่าประกันสังคม 145,248 

       2.3 ค่าวัสดุ  
            ค่าวัสดุแผนก 442,100 
            ค่าวัสดุการศึกษา 100,000 
            ค่าวัสดุส านักงานฝุายทรัพยากร 50,000 
            ค่าวัสดุงานฝุายแผนงานและความร่วมมือ 50,000 
            ค่าวัสดุส านักงานฝุายวิชาการ 50,000 
            วัสดุส านักงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 50,000 
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รายการ จ านวน 

(บาท) 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 74,300 
ค่าซ่อมยานพาหนะ 62,300 
ประชาสัมพันธ์ 20,000 
ค่าเวชภัณฑ ์ 16,300 
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 80,000 
โครงการพัฒนาแผนก 283,560 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค 630,000 
2.5 การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น  

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับบุคคลท่ัวไป 60,000 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนมัธยม 80,000 
โครงการหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 70,000 
โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 74,000 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 100,000 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 280,000 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในสถานศึกษา 276,000 

3. งบลงทุน  
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 70,000 

          ค่าครุภัณฑ ์  
            ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ 2,118,400 
          สิ่งก่อสร้าง  
            ปรับปรุงเพดานและฝูาหลังคาห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี 295,000 
            ปรับปรุงหลังคาและฝูาเพดานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 315,000 

4. งบอุดหนุน  
            ค่าหนังสือเรยีน 774,000 
            ค่าอุปกรณ์การเรียน 178,020 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

13 
รายการ จ านวน 

(บาท) 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 367,650 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 348,300 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 93,000 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 128,000 
โครงการคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลฯ 200,000 
อุดหนุนทุนราชกุมารี ปวช. 15,000 
อุดหนุนทุนราชกุมารี ปวส. 15,000 

5. งบรายจ่ายอื่นๆ  
          โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ 955,000 
          โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ 1,250,000 
          โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ 101,596 
          โครงการอาชีวะสูงวัย  อาชีวะเพื่อสตรี  ผู้ต้องขังฯ 80,000 
          โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาฯ 227,500 
          โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 100,000 
          โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 94,800 
          โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 59,220 
          โครงการจัดการเรียนการสอน  MEP 300,000 
          โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน 250,000 
          โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000 
          โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 50,000 

6. เงินส ารองฉุกเฉิน 804,900 
รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 22,507,326 
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1.3 แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้บริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมประเมินผล     
ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้            
(แสดงดังแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย) 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

รองผูู้อ านวยการ 
ฝู ายพัฒนากิจการนักเรู ยน

นกัศึกษา 
 

รองผูู้อ านวยการ

ฝ่ายวูิชาการ 
 

รองผูู้อ านวยการู 
ฝ่ายแผนงานและความ

ร วมมือ 

ููงานบริหารทั่วไป 

  งานบุคลากร 

ููงานการเงิน 

ููงานการบญัช  

ููงานพัสด ุ

ููงานอาคารสถานท  ่

ููงานทะเบ ยน 

ููงานประชาสัมพันธ ์

 

ููงานวางแผนและงบประมาณ 

ููงานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ููงานความร วมมือ 

ููงานวิจัยููพัฒนาูนวัตกรรมูและูู 
ููููููส่ิงประดษิฐ ์

ููงานประกนัคณุภาพและมาตรฐานู 
ูููููููสถานศึกษา 

ููงานส งเสริมผลิตผลููการค้าและููููู 
ููููููประกอบธรุกิจ 

ููงานกิจกรรมนกัเร ยนนักศึกษา 

ููงานครูท ป่รึกษา 

ููงานปกครอง 

ููงานแนะแนวอาช พและจัดหางาน 

ููงานสวัสดิการนักเร ยนนักศึกษา 

ููงานโครงการพิเศษและการูู 
ููููููบริการชุมชน 

ููงานพูัฒนาหลักสตูรและ 
ููููููการเร ยนการสอน 

ููงานวูัดผลและประเมินผล 

  งานวูิทยบริการและู 

ูููููห้องสมูุด 

  งานอาช วศูึกษาระบบทวิภาค  

  งานสูื่อการเร ูยนการสอน 

ููแผนกวชิา 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
1. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด 

โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558   
2. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาน าร่องโครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2558 ฯ วันที่ 1 กันยายน 2558 
3. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  เป็นสถานศึกษาต้นแบบน าร่องด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

คุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 
สิงหาคม 2558 

4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โครงการ   
“นุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัด หรือปฏิบัติงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนม์พระพรรษา  12  สิงหาคม 2558 ให้ไว้ ณ วันที่  15  ธันวาตม 2558 

 

รางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ระดับชาติ 
        1. นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะ

พ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2558   
       2. . นายเตชะภู  พงษ์แจ่ม  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบ

นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน  ณ นครสวรรค์ 1-5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

       3. นายพรสวรรค์  ดาหวัน ได้รางวัล อันดับที่ 7 การแข่งขันหุ่นยนต์มือแขนกลเพื่อคนพิการ   
ณ ศูนย์การค้าเซียรังสิต จ.ประทุมธานี วันที่ 24 มีนาคม 2559 
 

-  ระดับภาค 
 1. นายเตชะภู  พงษ์แจ่ม  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบ
นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14- 18 ธันวาคม 
2558 

 2.  นายสุรศักดิ์  ไทรไกรกระ  ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันการเดินสายไฟฟูาด้วยท่อ
ร้อยสาย รองชนะเลิศอันดับ 2  อาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14- 18 ธันวาคม 
2558 
 3. นางสาวนิตยา  ร่วมชาติ   ครูผู้ควบคุมผลงาน  ผลิตภัณฑ์ขัดเงาจากน้ ามันมะพร้าว  สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ระหว่างวันที่  24 – 27  พฤศจิกายน 2558 

 

              -  ระดับจังหวัด 
                   1. นางสาวธัชมาศ    พิภักดิ์ ได้รับรางวัลผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้น านักเรียน 
นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา จากสาขาต่างๆ ร่วมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการอาชีวะอาสสา
พัฒนาชุมชน ณ ถนนคนเดินตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี  
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 2. นางสาวธัชมาศ    พิภักดิ์  ได้รับรางวัลผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้น า 
นักศึกษาออกให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชน ตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชนของเทศบาลต าบลไร่เก่า 
ประจ าปี 2558  
                   3. นายธ ารง นิตยวรรณ ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้น านักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสาขาต่างๆ ร่วมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการอาชีว ะอาสา
พัฒนาชุมชนร่วมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอ าเภอสามร้อยยอด ประจ าปี 2558 
  

รางวัลและผลงานดีเด่นของนักเรียน  นักศึกษา 
- ระดับชาติ 

                    1. นายสุวิชา  ภางาม รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดจินตลีลา  การ
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 1-5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

2. นางสาวรุ่งฟูา  เที่ยงตรง รางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวด  จินตลีลา   
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ     ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 1-5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

3.  นางสาวเชฏฐธิดา  คงเจริญ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11 ) 
หัวข้อ “สดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันศุกร์ ที่  28  สิงหาคม 2558  

         4.  นายปิยะ   เลือดแดง ได้รางวัล   อันดับที่ 7   การแข่งขันหุ่นยนต์มือแขนกลเพื่อคนพิการ   
ณ ศูนย์การค้าเซียรร์ังสิต จ.ประทุมธานี วันที่ 24 มีนาคม 2559 
 

        5.  นายศรายุทธ  นุชนาคา  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้ง
ไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย ณ นครสวรรค์ 1-5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

        5.  นายศราวุธ  นุชนาคา  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้ง
ไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย ณ นครสวรรค์ 1-5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

-  ระดับภาค 
                  1. นางสาวรัตนา  สาลี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดพิธีกรและ
แดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคมพฤศจิกายน  
2558 
 2. นางสาวฐานิตา  ทองห่อ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดพิธีกร
และแดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคมพฤศจิกายน  
2558 
 3. นายศราวุธ  นุชนาคา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้ง
ไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคมพฤศจิกายน  2558 
 4.  นายศรายุทธ  นุชนาคา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ติดตั้งไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคมพฤศจิกายน  2558 
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 5.  นายปาราเมค์   ขจรศรี  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ ผลงาน  ผลิตภัณฑ์ขัดเงาจาก
น้ ามันมะพร้าว  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ระหว่างวันที่  24 – 27  
พฤศจิกายน 2558 

 

-  ระดับจังหวัด 
1. นายปิยะ เลือดแดง  ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับจงัหวัดโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558  
2. นางสาวรุ่งฟูา เที่ยงตรง  ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัล

ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558   
3.  นายพิพัฒน์  ทองย้อย  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท เปตองทีมคู่หญิง ในการ

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด “บางสะพานเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558 
4. นายภิญโญ กลิ่นชุ่ม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท เปตองทีมคู่หญิง ในการ

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด “บางสะพานเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558 
5. นายอนุรักษ์ แก้วจันทร์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท เปตองทีมคู่หญิง ในการ

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด “บางสะพานเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558 
6.  นางสาวนฤมล  สละกลม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท เซปักตะกร้อ ทีมชาย

ในการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด “บางสะพานเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558   
7. นางสาวอารียา ชิวประยูร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท เซปักตะกร้อ ทีมชาย

ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด “บางสะพานเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558   
8. นางสาวรัตนา  สาลี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบ

เพลงลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และ
ทักษะพ้ืนฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

9. นางสาวเสาวภาคย์   สุดกระแสร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดพิธีกรและแดนซ์
เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

10.  นายปิยะ  เลือดแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์ประ
กอบเพลงลูกทุ่ง  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
และทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

11.  นายศรายุทธ   นุชนาคา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟูาด้วยท่อ
ร้อยสาย  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และ
ทักษะพ้ืนฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

12. นายศราวุธ   นุชนาคา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟูาด้วยท่อร้อย
สาย  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ
พ้ืนฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

13. นายธีรโชติ   มากหลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภท
วิชางานเทคนิคยานยนต์  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 
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14.  นายสมชาย  ภมรสูตร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ตู้ปลาระบบน้ าไหลวนจากอิงค์แทงค์  

ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์  ที่  6  พฤศจิกายน  2558 

15 นายพิพัฒน์  ทองย้อย ได้รับรางวัลระดับเหรียญโคมไฟโมบายหลอดกาแฟ ประเภทที่ 3  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์  ที่  6  พฤศจิกายน  2558 
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1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ความส าเร็จตามเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558           
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบดังนี้ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวชิาชีพตามหลักสูตร          
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้าน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีพได ้
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี      
ที่จ าเป็นในการศึกษาค้นควา้และปฏิบัตงิานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม       
ในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนษุย์สัมพนัธ์ที่ดี 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางาน
ท าการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา       
ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพงึพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   อาชีวศึกษา 

 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรียนเป็นเรื่อง      
เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ 
 จัดคอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 
 จัดสถานที่เรียนสถานที่ฝึกปฏิบตัิงานสถานที่ศึกษาค้นควา้
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ให้เหมาะสมกับสาขาวชิาทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสทิธิภาพ 

3  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

4  การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน
สังคมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด 

5  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์   
    หรืองานวิจัย 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

 จัดสรรงบประมาณในการสร้างพัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียน  การสอนชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ 

 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้  

 
ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ 
    เป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

7 การประกันคุณภาพการศึกษา  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพ 
  มอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน
มาตรฐาน 
 ด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

เผยแพร่การประกันคุณภาพภายในให้สาธารณะชนทราบ 
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8  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดอบรมหลักสูตร

ระยะสั้นของสถานศึกษา 
 จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย  
ในสถานศึกษา 
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1.6  ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  2558  ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบดังนี้ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน    
    ครูและบุคลากรภายใน สถานศึกษา  

 สถานศึกษามีระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่  
ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้เรียน  ครู ผู้ปกครอง และชุมชนและเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผน แก้ไข ก ากับ  และติดตาม และรายงาน
ให้กับวิทยาลัย 

2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  จัดท าข้อมูล สถิติ ด้านการทะเลาะวิวาท เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และประสานงานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
หรือองค์กรท้องถิ่น 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  จัดตั้งคณะกรรมการเฝูาระวัง และสร้างเครือข่ายใน

การให้ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ส่งเสริมหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา    
เพ่ือเป็นหลักในการด ารงชีวิต โดยร่วมกับสถาบันศาสนาและ
วิทยาลัย 
 จัดอบรมกิจกรรม หรือโครงการหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง หรือนักศึกษา        
ที่ก่อความทะเลาะวิวาท 

4 ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์ 
   ก่อนวันอันควร 

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝูาระวัง และสร้างเครือข่ายใน
การให้ข้อมลู ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 เฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยง ปูองกัน และ ปราบปรามใน
สถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน 
 จัดบริการให้ค าปรึกษา เช่นเพ่ือนวัยใส ตู้รับฟังปัญหา
และความคิดเห็น 
 ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือให้ความช่วยเหลือ และ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา 

5  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม  จัดให้มีระบบรายงานการมาเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือปูองกันการหนีเรียน 
 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในโทษภัย  
และปัญหาแหล่งอบายมุข 
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บทที่  2 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  และเอกลัษณ์  ของสถานศึกษา 
ปรัชญา   “คุณธรรมเลิศล้ า ก้าวน าวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี” 
วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
อัตลักษณ์ จิตอาสา   พัฒนาชุมชน 
เอกลักษณ์ การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  โดยใช้สมรรถนะของผู้เรียน 
  
พันธกิจของสถานศึกษา 

1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
    2.  ส่งเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

   3.  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและ  
                                  สามารถ แข่งขันในระดับชาติได ้

2.2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนด  พันธกิจ  เปูาประสงค์  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  การพัฒนาดังนี้ 
 

พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
1.  
2. 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน

วิชาชีพในทุกระดับอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 

 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เป็นคนดี  มีคุณธรรม ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการท างาน มีจิตอาสา  

-  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพควบคู่กับการปลุก
ฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
-   ส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือของ
ผู้ เรียนในแต่ละสาขางานให้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริงทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
-   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  มี
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ แ ล ะ มี
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
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พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

2.ส่งเสริม พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

2.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน ทั้งในและนอก
สถานศึกษาและกิจกรรม การจัดตั้งบริษัท
ขนาดย่อม 

-   สร้างโอกาสและวิชาชีพ          
เพ่ือตอบสนองโลกแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
-    พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
อาชีวศึกษาเพ่ืออบรมและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชน
ทั่วไปกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาส 
-   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐเอกชนในการให้บริการ
วิชาชีพและการฝึกอบรม             
ทีห่ลากหลาย 

3. วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและ สามารถ                 
แข่งขันในระดับชาติได้ 
 

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพวิชาความเป็นครู   จนสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   ส่งเสริมวิธีการเรียนเรียนเป็น
เร่ือง เป็นชิ้นงาน เปน็โครงการ และ
จัดให้มีการส่งประกวดผลงาน
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
-  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง
พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ 

 4.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่
ดี  มี บร รยากาศและวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกก าลัง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- พัฒนาระบบการจัดการให้มี
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร  
ผนึกก าลัง สร้างสรรค์และร่วม
รับผิดชอบ 
- เน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมและการท างานเป็นทีม 
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2.3   มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึง
ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 

1  ความเสี่ยงด้านความ  
    ปลอดภัย ของผู้เรียน ครู   
    และบุคลากรภายใน  
    สถานศึกษา  

1. จัดระบบเครือข่ายระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน  สถานศึกษาเพ่ือ
การสื่อสารและประสานสัมพันธ์
ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
นักศึกษา 
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 
 

 สถานศึกษามีระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่  ผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้เรียน  ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน แก้ไข ก ากับ  และติดตาม 
และรายงานให้กับวิทยาลัย 

2  ความเสี่ยงด้านการ    
    ทะเลาะวิวาท 

1.  สร้างระบบการรักษาความ
ปลอดภัยจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
2.  ด าเนินการตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือ  นักเรียนนักศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีทีมงานผู้บริหาร 
ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา 

 สถานศึกษาจัดตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา ทั้งภายในวิทยาลัย
และนอกวิทยาลัย 
 จัดท าข้อมูล สถิติ ด้านการ
ทะเลาะวิวาท เพื่อเป็นฐานข้อมูล และ
ประสานงานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือองค์กรท้องถิ่น 
 จัดอบรมกิจกรรม หรือ
โครงการหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง หรือ
นักศึกษาท่ีก่อความทะเลาะวิวาท 

3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกตาม
ความสามรถที่ถูกต้อง  เช่น ดนตรี  
กีฬา  จัดกิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินงานสถานศึกษา  3 D 

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝูาระวัง 
และสร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 ส่งเสริมหลักธรรม ค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นหลักใน
การด ารงชีวิต โดยร่วมกับสถาบัน
ศาสนาและวิทยาลัย 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
4 ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น    
   การตั้งครรภ์ก่อนวัย       
   อันควร 

1. จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน
เฝูาระวัง  ปูองกัน  นักเรียน  
นักศึกษาท่ีมีประพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 

 จัดตั้งคณะกรรมการเฝูาระวัง 
และสร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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2. จัดบริการให้ค าปรึกษา  เช่น  
เพ่ือนวันใส ตู้รับฟังปัญหาและ
ความคิดเห็น  เพ่ือนช่วยเพื่อน 

 เฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยง ปูองกัน 
และ ปราบปรามในสถานที่สุ่มเสี่ยง 
เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน 
 จัดบริการให้ค าปรึกษา เช่น
เพ่ือนวัยใส ตู้รับฟังปัญหาและความ
คิดเห็น 
 ประสานงานกับผู้ปกครอง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และดูแล
นักเรียน นักศึกษา 

5  ความเสี่ยงด้านการพนัน    
    และการมั่วสุม 

1. ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นเขต
ปลดอบายมุขทุกประเภท 
2. จัดระบบการตรวจสอบรายงาน
การมาเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือปูองกันการหนี
เรียน 
3. มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มท่ีมี
ปัญหาและกลุ่มเสี่ยง 

 จัดให้มีระบบรายงานการมา
เรียนของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ
ปูองกันการหนีเรียน 
 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความตระหนักในโทษภัย  และปัญหา
แหล่งอบายมุข 
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1 การประเมินคุณภาพภายนอก   
   
2 การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด   
1) ปรับปรุงแผนการเรียนของแผนกวิชาเพ่ือให้นักเรียน

เรียนจบได้ตรงตามหลักสูตร 
ให้แต่ละแผนกวิชาวิเคราะห์
และปรับปรุงแผนการเรียน  

นักเรียนนักศึกษา ที่
ส าเร็จการศกึษาในปี
การศึกษา 2558 มี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

2) ครูที่ปรึกษาควรติดตามผู้เรียนให้สม่ าเสมอ จัดให้มีการรายงาน การพบครู
ที่ปรึกษา และการออกเยี่ยม
บ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 

ผลการเรียน ของ
นักเรียน นักศึกษา มี
เกณฑ์ที่ดีเพ่ิมข้ึน การ
ขาดเรียน และจ านวน
นักเรียน นักศึกษา
ออกกลางคันลดลง 

3) ควรน าข้อเสนอแนะ  และจุดควรพิจารณาของ
คณะกรรมการเป็นตัวก าหนดการท างาน 

จั ด ก า ร ป ร ะชุ ม ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา  

น าผลการประชุมของ
กรรมการสถานศึกษา 
มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องในการ
จัดการเรียนการสอน 
จนท าให้วิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรี เป็นที่
ยอมรับของถ้องถิ่น 
ชุมชน และประชาชน
ทั่วไป 

4) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

น าผลการวิเคราะห์มา
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพฯ จนมีการ
จัดเก็บระบบเอกสารที่
ดี และเป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
1) ภูมิทัศน์มีความร่วมรื่น สถานที่พักผ่อนพอกับนักเรียน จัดสถานที่  อาคารเรียน ให้

ห้องเรียน เหมาะสมเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษา
และเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถานที่พักผ่อน
ส าหรับนักเรียน   
นักศึกษา และพัฒนา
ห้องเรียน ให้ทันสมัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2) ควรจัดโครงการ สอนเสริม และติว เพ่ือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือให้ผ่านผลการประเมิน 

จัดท าโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ V-net 

ผลการประกัน
คุณภาพฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 และ1.5 ผ่าน ในปี
การศึกษา 2558 อยู่
ในเกณฑ์ในระดับ ดี
มาก 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง
วิชาชีพ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็น
ที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้มุ่งมั่นส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน  ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ  ให้ผู้เรียน เก่งดี และมีความสุข ควบคู่กันไป 
มุง่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.  นอกจากนี้ยัง
มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ และปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เปิดภาคฤดูร้อน
ให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2548 มีจ านวน
ผู้เรียนลงทะเบียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดยกเว้นผู้ เรียนที่ออกกลางคัน 397 คน ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  ในระดับปวช. และ ปวส. รวมเป็นจ านวน 288 คน   
คิดเป็นร้อยละ 72.54   มีค่าคะแนน 4.53  อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ 
ผู้เรียน 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามผลและประเมินผลคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา  
โดยส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                     
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะอาชีพ เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนา             
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป   เช่น ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจมีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 3 ด้าน  คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะอาชีพ และน าผลมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป             
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน  พบว่า
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  มีผลการปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้ด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคนได้รับการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประชุมชี้แจงก าหนด
แนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ทุกแผนกวิชาด าเนินการ และชี้แจงให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการประเมินมาตรฐาน  และได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และ  ปวส.                      

22 
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ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
พัฒนา และเตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยการทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้มีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ น าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัดมาใช้ใน
การทดสอบผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. และ ปวส. ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน    ครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช.  และ ปวส. ทั้งหมดจ านวน 68 คน มีจ านวนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้จัดให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 ได้มีการเตรียมตัวก่อน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเตรียม
ความพร้อมในการสอบ (V-NET) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจัดท ากิจกรรมโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ จัดตารางติวสอบก าหนดวันเวลาและผู้สอน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จัดซื้อหนังสือส าหรับอ่านเตรียมสอบ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2557 มีจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ทั้งหมดจ านวน 51 คน มีจ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จ านวน 37  คน เป็นร้อยละ 72.54  มีค่าคะแนน 3.63  อยู่ในระดับดี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้จัดให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 ได้มีการเตรียมตัวก่อน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเตรียม
ความพร้อมในการสอบ (V-NET) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
(V-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจัดท ากิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
ทางด้านวิชาการ จัดตารางติวสอบก าหนดวันเวลาและผู้สอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จัดซื้อหนังสือส าหรับอ่านเตรียมสอบ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดจ านวน 51 
คน มีจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 25  คน มีค่าคะแนน 4.90  อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือ  หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ผลสัมฤทธิ์  ไม่มีผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีความตระหนักให้ความส าคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ของครูที่ปรึกษาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาแก้ปัญหาการเรียน ที่เกิดจาก
สาเหตุต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนหนังสือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
จบการศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยได้ด าเนินการจัดจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามเวลา
ก าหนด โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้  การศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาของครูที่ปรึกษา    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา   โครงการมอบใบประกาศนียบัตร
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์  ในปีการศึกษา 2557   มีจ านวนแรกข้าวของรุ่นแรกเข้าของรุ่นนี้ทั้งหมดในระดับ
ปวช.  และ ปวส. จ านวน 138 คน  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า          
จ านวน 71 คน  มีค่าคะแนน 3.21  อยู่ในระดับพอใช้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าใน
สถานประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเก็บ
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน  1 ปี โดยมีการจัดท า
ฐานข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปีการศึกษา 2557 ที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่ง
ไปรษณียบัตรติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าอาจารย์ที่ปรึกษา 
กิจกรรมติดตามนักศึกษาโดยทางโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง หรือ Face book 
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ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 2557 ทั้งหมดจ านวน 
71  คน  สามารถติดตามได้จ านวน 69 คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษามีท างานในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระศึกษาต่อภายใน 1 ปีทั้งหมดจ านวน 69  คนคิดเป็นร้อยละ 97.18   มีค่าคะแนน 4.86 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
3  ด้าน  คือลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
โดยมีการก าหนดตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และกลุ่มสถานศึกษา  หรือกลุ่มบริการ
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ  หน่วยงาน สถานศึกษา  หรือกลุ่มบริการ มีการ
สร้างเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 1-5  เพ่ือเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง โดยให้แต่
ละแผนกวิชาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ ของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสถานประกอบการ และน าผลส ารวจมาสรุปผล
ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปีต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินงาน  พบว่า  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีคุณภาพทั้ง 3  ด้านของผู้ส าเร็ จ
การศึกษา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  (1) และมีผลตาม (5)            
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิก์าร

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่
สะสม 2.00 ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

 - ดี 70 - 79.99  

 - พอใช้  60 - 69.99  

 - ต้องปรับปรุง  50 -59.99   

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50  

 

 ร้อยละ 72.54 ดมีาก/5  

2.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานชุมชนทีม่ีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 
 

ปฏิบัติ (1) 
และมผีล (5) ดีมาก/5 

3.ร้อยละของผู้ เ รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ร้อยละ 100 ดีมาก/5 

 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 
- ดีมาก 65 ขึ้นไป  
- ดี 55 - 64.99   
- พอใช้  45 – 5499   
- ต้องปรับปรุง 35 -44.99   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

 ร้อยละ 72.54 ดีมาก/5  

 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้ งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
- ดีมาก ค่าคะแนน  4.51 – 5.00 
- ดี ค่าคะแนน  3.51 – 4.50 
- พอใช้  ค่าคะแนน  2.51 – 3.50 
 - ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน  1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน  0.00 – 1.50 

ค่าคะแนน 4.90 ดีมาก/5 

6.ร้อยละของผู้ เรี ยนที่ผ่ านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

 
 
- 
 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิก์าร

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

7.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 

- ดีมาก ค่าคะแนน  4.51 – 5.00 
- ดี  ค่าคะแนน  3.51 – 4.50 
- พอใช้  ค่าคะแนน  2.51 – 3.50 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน  1.51 – 2.50 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน  0.00 – 1.50 

ค่าคะแนน 3.21   พอใช้/3 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 97.18 ดีมาก/5 

9.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัต ิ(1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)  
-  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ (1)และมี ผล (1) 

ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ  
                             ผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
                  อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                  วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
                  รับรอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
                   ภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ 
                   ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ 
                             ผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วิทยาลัยการอชีพปราณบุรี  ได้ด าเนินการจัดการสอน  ตามระเบียบการ จัดการเรียนการสอน  
ตามระเบียบการจัดการการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  โดย ก าหนดให้ทุก
รายวิชาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน ประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการพัฒนาอาชีพและมุ่งเน้นบูรณาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่างๆ  โดยมีการประเมินและปรับปรุงหลักการและแผนการ
เรียน อย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ทุกแผนกวิชาได้พัฒนาครบตามประเด็นตัวบ่งชี้ก าหนด และได้น า
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาไปใช้ในการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  มีผลปฏิบัติตามประเด็น (1)  ถึง  (5)        
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดบัคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้ท าการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามสมรถนะ อาชีพทุก
รายวิชา โดยมีการด าเนินการเช่น จัดท าปฏิทินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  จัดให้มีการนิดเทศน์ผู้สอน  
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษาได้มีจ านวนแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมหรือการบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  มีผลการปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล (5)  
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง มีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนทุกภาคเรียน  และน าผลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน                
แล้วน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการด าเนินกิจกรรมเช่น การนิเทศการสอนของครูผู้สอน การจัดท าสื่อการ
สอนและน าสื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีการจัดการสอนรายวิชา มีผล
ปฏิบัติ (5)  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้ก าหนดให้ครูทุกคนเข้าใจถึงหลักการวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา และวางแผนและขั้นตอนการด าเนินบันทึกการวัดผลและการประเมินผล
รายวิชา มีการด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผล      
ที่หลากหลายและเหมาะสม และด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผล  

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีระดับคุณภาพ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีผลการปฏิบัติ 5  ข้อ  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ได้ความตระหนักในการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการองค์กรวิชาชีพในชุมชน ท้องถิ่น อย่างใกล้ชิดในการจัดการอาชีวศึกษาโดยมีการ
ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการวางแผน
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึกงานในระบบปกติ ตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้น ได้ด าเนินกิจกรรมเช่น คัดเลือก สถานประกอบการ  หน่วยงานและ ท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงตามสาขางานหรือสัมพันธ์กับงาน  จัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการ
ฝึกงานและจัดท าคู่มือการฝึกงาน แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ การนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนขณะท าการฝึกงาน เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการด าเนินการ  ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดระดับ
คุณภาพในการฝึกงาน มีผลการปฏิบัติ 5   ข้อ   ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)- (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)- (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)- (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)- (2) 

 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

 

ปฏิบัติ (1)- (5) ดีมาก/5 

2.  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 
 

 
 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (5) 

 
 

ดีมาก/5 

3.  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 
 

 
 

ปฏิบัติ  5 ข้อ 
 

 
 

ดีมาก/5 

4.  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 
 
 
 

 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
 

ดีมาก/5 

5.  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
 

ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  2 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ    
                             ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
- 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มี ระบบดูแลผู้เรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ฝุายบริหารใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน การใช้ภาวะผู้น า การให้ค าแนะน า          
การผสานความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการการศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม หรืองานเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมาย
ข้อเสนอแนะต่างๆ   ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ กิจกรรม หรืองาน และ
น าไปก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย โดยด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินการ ในประจ าปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีระดับ
คุณภาพในระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้ก าหนดแผนงานโครงการโดยจัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งได้ร่วมก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ให้คณะครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และเอกชนด าเนินการตามแผน ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินการเช่น จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
           ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ (1)  -  (5)  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือก าหนดอัตลักษณ์วิสัยทัศน์พันธกิจและจัดท าแผนงาน/โครงการโดยมีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการเชิงบูรณาการระดมทรัพยากรจากแหล่งภายนอก
มาร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงตามแผนงาน/
โครงการโดยมีการประเมินผลติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะตามล าดับ และได้ด าเนินโครงการตามแผนงานที่
ก าหนด  ตลอดจนมีการประเมินผลการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีผลการปฏิบัติ (1) - (5)  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการจัดการในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้
ภาวะการเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารและสภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 1 – 5   โดยจัดกิจกรรมขึ้นเช่น การประชุมครู และบุคลากรประจ าเดือน 
โครงการประชุมผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา การจัดท าการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ 5  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญหายของ

ข้อมูล  โดยมีข้อมูล โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด และท าการ
จัดการให้เป็นเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ โดยมีการด าเนินกิจกรรม  เช่น 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้งานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมินผล  ใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
    
 ผลสัมฤทธิ์ จากผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 พบว่า สถานศึกษามีระดับคุณภาพของ
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ในสถานศึกษา  มีผลการปฏิบัติ  5  ข้อ  
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง   
มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
เช่น โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา  โครงการศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา 2558 สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง  มีผลการปฏิบัติ  (1) - (5)  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดการระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการจัดการปฐมนิเทศผู้เรียน       
มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีการจัดระบบเครือข่ายของผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนโดยการจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดระบบการดูแลผู้เรียนและกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ปัญญาเลิศ  จัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนและคอยให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือคอยแนะน า แนวทาง 
และปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน เพ่ือจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการจบการศึกษาโดยมีการ
จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา  

  

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558  
การประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวันไหว้ครู  
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดการระบบดูแลผู้เรียน  มีผลการปฏิบัติ  5  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

ตัวบ่งช้ีที ่3.8 ระดับคุณภาพในการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีระบบการบริหารจัดการความเหมาะสม ในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอินเตอร์เน็ต    
ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถรองรับการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา  สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก      
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการ
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ และมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการเช่น  โครงการทาสีตึกอ านวยการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูา
ในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี โครงการจัดสร้างห้องน้ า และพัฒนาระบบประปาภายในวิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรี การประเมินผลความพึงพอใจการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ มีผลการปฏิบัติ  5   ข้อ    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการส ารวจ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา และความต้องการอย่างเพียงพอมีการประเมินความพึงพอใจของครู 
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   
๑-๕ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ จัดท าห้องบริการอินเตอร์เน็ต  เพ่ือการ
ค้นคว้าความรู้  หาความรู้เพ่ิมเติม ให้กับนักเรียนนักศึกษา  และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
พอเพียง และก าหนดให้ครูผู้สอนเขียนโครงการ และเขียนใบสั่งซื้อวัสดุฝึกตามความต้องการที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการเรียนการสอนและมอบหมายให้งานพัสดุจัดหาและด าเนินการในการจัดซื้ออย่างรวดเร็วทันต่อ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีผลการปฏิบัติ  5   ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือ      
เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาในวิชาชีพหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน 
การทศันศึกษา และการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง  เช่น โครงการเชิด
ชูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเด่น  ประจ าปี  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติ  5  ข้อ    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการบริหารการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาในด้านวัสดุ  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ มีการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าการรายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ การจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  การ
จัดท ารายงานทางการเงินอย่างอย่างเป็นระบบ  การจัดก าแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงนิและงบประมาณ มีผลการปฏิบัติ  5 ข้อ    ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 ตัวบ่งช้ีที ่3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการจัดสรรการระระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และมีการมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงของสถานศึกษา ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ โดยจัดท าโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น 
โดยจัดร่วมกับกลุ่มแม่บ้านต าบลหนองกา โดยร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน และอบรมเรื่องการประกอบ
ธุรกิจเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  มีผลการปฏิบัติ    
4  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรืต่างประเทศ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

2.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5 

3.ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5 

4.ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

5.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

6.ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก  ปฏิบัติ (1)- (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)- (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)- (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)- (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

ปฏิบัติ (1)- (5) ดีมาก/5 

7.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน - ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 
 
 
 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ใ น ก า ร พั ฒน า แ ล ะ ดู แ ล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 
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9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

10.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

11.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

12.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  4 ข้อ ดี/4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.91 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ 
                             ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน 
                       ประเทศและหรือต่างประเทศ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

- 
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มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน มีการจัดโครงการส่งเสริมวิชาชีพ  
ส่งเสริมความรู้ 108  อาชีพ และทักษะอาชีพต่างๆ อีกทั้งยังมีการออกโครงการบริการทางด้านวิชาชีพ 
โครงการอาชีวอาสาพัฒนาชุมชน การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5  ซึ่งมีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรม  เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน(ช่วงเทศกาล) 
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ 108 อาชีพ  โครงการหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติ   5  ข้อ    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใช้สมรรถนะ
ของผู้เรียนตามอัตลักษณ์  

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการบริหารจัดการ การบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใช้สมรรถนะ
ของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการจัดโครงการส่งเสริมวิชาชีพ  ส่งเสริมความรู้ 108  อาชีพ และทักษะอาชีพต่างๆ อีกทั้งยังมีการ
ออกโครงการบริการทางด้านวิชาชีพ โครงการอาชีวอาสาพัฒนาชุมชน การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่      
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)    
1-5 ซึ่งมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนโครงการอาชีวะร่วมด้วย
ช่วยประชาชน(ช่วงเทศกาล) โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ 108 อาชีพ  โครงการหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใช้สมรรถนะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์  มีผลการปฏิบัติ 
 5 ข้อ   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดมีาก/5 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใช้สมรรถนะของ
ผู้เรียนตามอัตลักษณ์  
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดมีาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่  4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชีท้ี ่  4.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพกับชุมชนโดยใช้สมรรถนะ 
                                ของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ 
 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์  ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนบุคลากรผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน     
มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ โครงงาน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยมีการประชุมครูและบุคลากร ใน
การมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการก าหนดโครงการการจัดท า วิจัย จัดหาแบบอย่างข้อมูล
งานวิจัยที่ถูกต้องเผยแพร่แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างานวิจัยฯจัดท า
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางวิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรีได้ตั้งเกณฑ์ไว้แต่ละสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนต้องมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานระดับปวช. 2 ชิ้น/ปีการศึกษาระดับปวส.8 ชิ้น/ปีการศึกษา และส่งผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์น า
ประกวดในระดับจังหวัด และระดับภาค จนได้รางวัลในระดับจังหวัดภาค 3 ชิ้น คือ รางวัลชมเชยระดับเหรียญ
เงิน ผลงานเครื่องสไลด์ว่านหางจระเข้ รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ผลงานเครื่องสไลด์ว่านหาง
จระเข ้รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ผลงานเครื่องอัดกระป๋อง 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้ เรียน   มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ            
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ                     
งานวิจัยของครู 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มีการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ โครงงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและน าผลงานที่ได้จัดท าเผยแพร่และร่วมในการ
แข่งขันระดับชาติซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้ตั้งเกณฑ์ไว้แต่ละสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน
ต้องมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ และท าการ
เผยแพร่ที่และได้เผยแพร่  http://www.pranicec.ac.th/  ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับภาคกลาง จนได้รางวัลในระดับจังหวัด 1 ชิ้น คือ น้ ามันมะพร้าวเอนกประสงค์ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจัยของผู้ เรียน  มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ           
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 

http://www.pranicec.ac.th/
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก/5 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดมีาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ดีมาก/5 
  
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชีท้ี ่  5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
 

รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก  ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข  
ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬา  
และนันทนาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคน บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ และได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันเฉลิม 
12  สิงหามหาราชินีพระชนมพรรษา  กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราชโครงการวันไหว้ครู เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม   มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ           
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ส่งเริมและสนับสนุน ให้ครูทุกคน บุคลากรทุกฝุายใสถานศึกษา     
ทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ และ         
ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกปุาชายเลน โครงการวัน 
สิ่งแวดล้อมโลก  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีผลการปฏิบัติ  5  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ส่งเริมและสนับสนุน ให้ครูทุกคน บุคลากรทุกฝุายใสถานศึกษา    
ทุกคน และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ มี การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อ
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ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ และ          
ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในประจ าปี  2557  โครงการเข้า 
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โครงการประกวดเต้น To  Be  Number  One  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ มีผลการปฏิบัติ  5 ข้อ    ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครู บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
และการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 
และได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการตอบปัญหาวิชาการ 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพ            
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการปฏิบัติ  5 ข้อ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก/5 

2.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก/5 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก/5 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ดีมาก/5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม 
                             การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ   
                                  ทะนบุ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 - 
 
มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
พ.ศ. 2555  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการด าเนินงานการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน โดยคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
โดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เช่น การจัดท าคู่มือและ
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2557  การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสานศึกษา, แผนกวิชา และบุคคล เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  มีผลการปฏิบัติ ( 1 )  - ( 5 )    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  ส่วนที่ 
๑ การจัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก และน าผลการประเมิน
ตนเองเผยแพร่และรายงานผลต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งและมีการน าผลการประกันมาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐานโดยด าเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของ
วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเรียนการสอนซึ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษา โดยปฏิบัติครบตามเกณฑ์ และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เช่น      
การจัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2558  การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสานศึกษา, แผนกวิชา และบุคคล     
เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  ส่งผลให้สถานศึกษามี
ผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน 
5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) -  (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) -  (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) -  (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 

 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1) -  (5) ดีมาก/5 

2.  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

จ านวนตวับ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5  คะแนน  ดีมาก 
- ดีมาก 30 – 34  ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบง่ชี้ใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
- ดี 24 -29 ตัวบ่งชี้  
-พอใช้ 18 – 23  ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุง  12 – 17 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12  ตัวบ่งชี้ 
 

31 ตัวบ่งช้ี ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 5 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 
จุดทีต่้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 - 
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ส่วนที ่2 การฝึกอบรมว ิชาช ีพ จ านวน  1 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักส ูตรวิชาช ีพระยะสั้น  

           จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระดับคุณภาพในการจัดการท าแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการด าเนินงานการได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในวิทยาลัย ผู้เข้ า
รับการฝึกอบรมชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องด้วย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้
ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า และ 
ประชาชนที่สนใจทั่วไปได้มีความรู้ทักษะวิชาชีพเพ่ิมขึ้น มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ       
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการแนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา Open  House โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที ่ โครงการ108 อาชีพ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2557  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดการท าแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ (1)  - (5) 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการด าเนินงานการได้ด าเนินการให้มีการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับ
ชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  มีการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ มีการ
จัดส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
และกิจกรรม เช่น การส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกับชุมชน เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ     
มีผลการปฏิบัติ (1)  - (5)   ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ              
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ทุกรายวิชา ที่สอน และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม เช่น การจัดท าแผนการเรียนรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การนิเทศการจัดการรู้ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  มีผลการปฏิบัติ (1)  และ  (5)   ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ ่งชี้ที ่ 8 .4 ระดับค ุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
ทีมุ่่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วีการวัดและประเมินผลที่หมาก
หลายและเหมาะสม และน าผลจากการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการ 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับค ุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น มีผลการปฏิบัติ 5 ข้อ   ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ ่งช้ีที่  8 .5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีด าเนินการให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น นอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
โดยจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการประเมินผลโครงการและน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการในครั้งต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสู ตรวิ ชาชีพระยะสั้ น   มีผลการปฏิบัติ  5  ข้ อ                  
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ตัวบ ่งช้ีที่  8 .6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้ ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา  
รวมทั้งโครงการทัศนศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริม ให้ได้รับเกียรติคุณยกย่อง
และให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่นโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีจ านวนร้อยละของ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิ ช าที่ รั บผิ ดชอบ เทียบกับครู ผู้ สอนหลั กสู ตรวิ ช าชีพระยะสั้ นทั้ งหมดในสถานศึ กษา                     
คิดเป็นร้อยละ 100  มีค่าคะแนน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก 

 

ตัวบ ่งช้ีที่  8 .7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี   มีด าเนินการให้มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับ
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ  มีผลการปฏิบัติ 1 และมีผล 5 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ ่งช้ีที่  8 .8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีด าเนินการให้มีการสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของ
สถานศึกษา  และได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
วิชาชีพแกนมัธยม  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป  โครงการสอน 108  
อาชีพ  โครงการแนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษา Open  House 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป  เทียบกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  มีค่าคะแนน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ ่งช้ีที่  8 .9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

เทียบ  ร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จ าแนกตามรายวิชา และ
ภาพรวมของสถานศึกษา เช่นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การประเมินผลตามสภาพจริง  
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนแกนมัธยม  
เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับ จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น 
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100  มีค่าคะแนน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก 

  

ตัวบ ่งช้ีที่  8 .10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ว ิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการด าเนินการให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม ที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริมเปลี่ยนอาชีพ                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแต่ละรายวิชาและได้ด าเนินการปฏิบัติงานตาม
โครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และมีการด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์  จากผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ มีผลการปฏิบัติ (1)            
และมีผล  (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการจัดการท าแผนก
วิชาการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) -  (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) -  (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) -  (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 

 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1) -  (5) ดีมาก/5 

2. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ 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)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) -  (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1) -  (5) ดีมาก/5 

3. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5 

4. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก/5 

6. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก/5 

7.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ   4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ   3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ   2 ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ   1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ  5 ข้อ 

 
ดีมาก/5 
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ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิก์าร

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก/5 

9.ร้อยละของผู้ ส า เร็ จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป  
- ดี 70 - 79.99   
- พอใช้  60 - 69.99   
- ต้องปรับปรุง 50 -59.99   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก/5 

10.ระดับความพึงพอใจของผู้ ส า เร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4)  
- พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2) 
 -  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัต ิ(1)และ มีผล (1) 

ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) ดีมาก/5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8 ดีมาก/5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดการท าแผนกวิชาการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร   
                             วิชาชพีระยะสั้น 
 ตัวบ่งช้ีที ่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ  
                           ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ         
                 ระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

            ตัวบ่งช้ีที ่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    ตัวบ่งช้ีที ่ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ 
                          ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ 
                 ไปใช้ประโยชน์ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 - 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินค ุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยสถานศ ึกษา ประจ าปีการศกึษา 2558  สร ุปได้ดงันี้ 
1.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่    1     ตัวบ่งชี้ที่  1.2 , 1.3 ,  1.4 , 1.5,1.8, 1.9 

มาตรฐานที่    2     ตัวบ่งชี้ที่  2.1,  2.2,   2.3 ,  2.4 ,  2.5 

มาตรฐานที่    3     ตัวบ่งชี้ที่  3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 ,3.9,3.10,3.11 

มาตรฐานที่    4     ตัวบ่งชี้ที่  4.1,  4.2 

มาตรฐานที่    5     ตัวบ่งชี้ที่  5.1,5.2 

มาตรฐานที่    6     ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4 

มาตรฐานที่    7     ตัวบ่งชี้ที่  7.1,7.2 

มาตรฐานที่    8     ตัวบ่งชี้ที่  8.1,  8.2 , 8.3 , 8.4,  8.5,  8.6,  8.7,  8.8,  8.9,  8.10 

1.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับดี  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่    3     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,3.12 

1.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับพอใช้  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่   1     ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

1.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  เรียงตามล าดับดังนี้ 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.)  โครงการจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝุาย/งาน/บุคลากร 
- การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแผนกวิชา 
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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2.)  โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ งาน บุคลากร/สาขางาน 
- การเผยแพร่ความรู้  สารสนเทศในสถานศึกษา กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ ประชุม

ทางวิชาการ  
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เร ียน 

1.)   โครงการพัฒนาผู้เร ียนทั้งด้านวิชาการและว ิชาช ีพ 
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ที่เก ี่ยวข้อง และเพ่ือรองรับการ 
     ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (V-NET) 

2.) โครงการพัฒนาผู้เร ียนทั้งด้านวิชาการและว ิชาช ีพ 
- กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ   

3.) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
- จัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะให้เข้มแข็ง 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา 
- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

4.) โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
 

4.2.3  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
- การศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ 
- จัดทาหล ักสูตรสถานศ ึกษากับสถานประกอบการ หน ่วยงานหรือชุมชน 
- การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการจัดการศกึษา 
- การประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพจัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             
    ประเม ินมาตรฐานว ิชาชีพ สรุปรายงานผล 

 
2.)   โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิง 
นโยบายการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

- ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
-  
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4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางว ิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
1)  โครงการพัฒนาโครงงานทางวิชาช ีพ สิ่งประดิษฐ์นว ัตกรรม และงานว ิจัย  

- ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิง 
นโยบายการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

- ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพ 
การบริหาร จัดการและการเรียนการสอน 

- การพัฒนางานสร ้างสรรค์  สิ่งประดิษฐ์ นว ัตกรรมและงานว ิจัย 
   
4.2.5  แผนพัฒนาการบริการทางว ิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสงัคม 

  1)   โครงการบริการว ิชาการและบริการว ิชาช ีพสู่ช ุมชน   
- ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิง  

นโยบายการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ช ุมชน 
- การสอนระยะสั้นและ 108 อาช ีพ อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ด้านการ   

ประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน 
- กิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่ (อ าเภอยิ้ม) 
- การออกบริการวิชาชีพ  ถนนคนเดินตลาดเก่าปราณบุรี 

 2)   โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่า 
      3)   โครงการขยายโอกาสการศึกษาและตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสายอาชีพ 

 

4.2.6. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลง่การเร ียนรู้ 
        1)   โครงการพัฒนาแหล ่งการเรียนรู ้เพ ื่อช ุมชน 
          -  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
    2)   โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 

-  จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 
 
 

 3)  โครงการเพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาเครือข่าย ICT  เพ่ือการเรียนรู้ 
- พัฒนาระบบการจัดการโดยใช่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    4)  โครงการพัฒนาห้องสมุด E - Library 
 

         4.2.7. แผนพัฒนาครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
 1)  โครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

- ฝึกอบรม ส ัมมนา และประช ุมทางวิชา 
- พัฒนาครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกทักษะในสถาน

ประกอบการ 
- พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 
- ส่งเสรมิการศกึษาต่อในระดับท ี่สูงขึ้น 
- เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
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 4.2.8  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมม ือในการจัดการศ ึกษา 
 1)   โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการ หนว่ยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ  
2) โครงการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ  
- ประชุมทางวิชาการ สร้างเครื่องมอืเพ ื่อจัดท า แบบส ารวจความพึงพอใจในการ 

       จัดการศกึษาร่วมกัน งานความร่วมมือ 
3) โครงการระดมสรรพก าลังสามัคคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

- เสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคี 
- จัดส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ 
 

4.3 ความต ้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3.1   ความช ่วยเหล ือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร คร ูในสถานศกึษา จาก

สถาบัน การศ ึกษาอ ื่น ๆ หรือในท้องถิ่น  ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
         4.3.2 การช่วยเหล ือจากชุมชน และหน่วยงานต้นส ังก ัดในการจัดทาหล ักสูตรท้องถิ่น 

4.3.3 การช่วยเหล ือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณท์างเทคโนโลย ีจากภาครัฐและ 
เอกชน 

4.3.4  เอกสาร คู่ม ือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนสำคัญท ี่สุด 
รวมทัง้การ ปฏ ิรูปการเรียนรู้ และการปฏ ิรูปการบริหารจัดการ 

4.3.5. การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการและวิชาช ีพอย่างต่อเนื่อง 
4.3.6  การส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน หรือชุมชน ที่มีต่อ

นักศ ึกษาที ่ส าเร ็จการศกึษา  และเข้าทางานในปีแรก 
4.3.7  งบประมาณด าเนินการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทีเ่ป็นปัจจ ุบันและการเข ้าถงึได้  

อย่างรวดเร็ว
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