
1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ท่ีตั้ง ตั้งอยูเลขท่ี 99 หมู 7 ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ 77120
หมายเลขโทรศัพท 0-3262-3056
หมายเลขโทรสาร 0-3262-2273
E-mail Address     : Pranvic1@hotmail.com
Website http://www.pranicec.ac.th/

ประวัติและสภาพท่ัวไป
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด รวม 39

ไร 1 งาน 94 ตารางวา    จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 และ
เริ่มเปดรับนักเรียน – นักศึกษาในป 2541

วิทยาลัย ฯ ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ้ืนท่ีของ
สถานศึกษาอยูในหมูบานหนองกา(หมูบานพอหลวง) จึงมีความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน  ไดใหความ
รวมมือกับทองถ่ินและชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  รวมท้ังทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีการใชสถานท่ีภายในสถานศึกษาเปนแหลงจัดงานของชุมชน และเปนแหลง
เผยแพรใหความรูทางดานวิชาการแกชุมชนและผูสนใจท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ

สถานศึกษาไดดําเนินงานใหความรวมมือและบริการชุมชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
จัดทําโครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ใหแกเยาวชน  และประชาชนผูสนใจ   เพ่ือนําไปใชใน การประกอบ
อาชีพ นอกจากนั้นยังไดสงเสริมอาชีพแบบบูรณาการ เพ่ือแกปญหาความยากจน การดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริและจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพอิสระใหกับผูสนใจอีกดวย
การจัดการศึกษา

หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2554 มีดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)

1.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และ
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา

การบัญชี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
2.2 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  สาขาวิชาการติดตั้ง

ไฟฟา
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บุคลากรของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2554 สถานศึกษามีบุคลากร จํานวน 48 คน  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 2

คน  ครูประจําการ 7 คน    พนักงานราชการ 7 คน  ครูจางสอน 14 คน เจาหนาท่ี 11 คน
พนักงานขับรถ 2 คนนักการภารโรง 5 คน
จํานวนนักเรียน  นักศึกษา

ปการศึกษา 2554 มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา  จํานวน 439 คน
งบประมาณ

สถานศึกษาไดรับงบประมาณจัดการศึกษาท้ังสิ้น    จํานวน 15,956,826.53 บาท

การดําเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน รวมถึงการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตรงตามความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ  จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้   คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลและสรุปผล
การประเมินตนเองในภาพรวมได ดังนี้

1. มาตรฐานท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับ ดี มี 7 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

2. ตัวบงช้ีท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับ ดี มี 40 ตัวบงชี้ คือ
2.1มาตรฐานท่ี 1
ตัวบงชี้ท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป

(เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 88.38
ตัวบงชี้ท่ี 2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูเรียนไดรับการเทียบโอน รอยละ 89.06
ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ (เกณฑ 
74.0% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑรอยละ 88.38
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ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(เกณฑ  74.0% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 88.38
ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม (เกณฑ  74.0%
= ด)ี

ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธดี (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 92.06
ตัวบงชี้ท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑ รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑ รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป (เกณฑ  59.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาตอภายใน 1 ป รอยละ 92.92
ตัวบงชี้ท่ี 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
(เกณฑ 4.00-5.00 = ด)ี

ผลการดําเนินงาน มีคาระดับความพึงพอใจ เปน 4.07

2.2มาตรฐานท่ี 2
ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ (เกณฑ  75.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน มีรายวิชาพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีคุณภาพครบท้ัง 4 ขอ รอยละ

100.0
ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (เกณฑ  75.0% = ด)ี
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ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน

(เกณฑ 4.00-5.00 = ด)ี
ผลการดําเนินงาน มีคาระดับความพึงพอใจ 4.25
ตัวบงชี้ท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

(เกณฑ ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง
ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียน

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
(เกณฑ ปฏิบัติทุกขอ = ด)ี

ผลการดําเนินงาน ระดับความเหมาะสมปฏิบัติทุกขอ
ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสม ในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
(เกณฑ ปฏิบัติทุกขอ = ด)ี

ผลการดําเนินงาน ระดับความเหมาะสมปฏิบัติทุกขอ
ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ

(เกณฑ ปฏิบัติทุกขอ = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ระดับความเหมาะสมการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณปฏิบัติทุกขอ
ตัวบงชี้ท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน(เกณฑ  70.0% =
ด)ี

ผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ
100.0

ตัวบงชี้ท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ(เกณฑ  89.0% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีมีรอยละ 100.0
ตัวบงชี้ท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(เกณฑ ระดมทรัพยากร ท้ังภายในและภายนอก  25 ครั้ง = ด)ี

ผลการดําเนินงาน จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากร ท้ังภายในและภายนอก 86 ครั้ง
ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ (เกณฑ จํานวนสถานประกอบการ 
20 แหง = ด)ี
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ผลการดําเนินงาน จํานวนสถานประกอบการ จํานวน 82 แหง
ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี

สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน(เกณฑ  89.00 % = ด)ี
ผลการดําเนินงาน สาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเชี่ยวชาญรวมการพัฒนาผูเรียน รอยละ 100.0
ตัวบงชี้ท่ี 26 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ

สาขาวิชา(เกณฑ  100.00 % = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ครูผูสอนประจําแตละสาขาวิชามีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน รอยละ 100.0
ตัวบงชี้ท่ี 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

(เกณฑ ผูสอน 1 คน : ผูเรียนนอยกวา 25 คน = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ครูผูสอนประจําตอผูเรียน 1: 14

2.3มาตรฐานท่ี 3
ตัวบงชี้ท่ี 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา(เกณฑ  25 ครั้ง = ด)ี
ผลการดําเนินงาน มีการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 35 ครั้ง ตอ ป
ตัวบงชี้ท่ี 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

(เกณฑ 1 ครั้งจํานวนผูเรียน  90.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน มีการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 1 ครั้ง จํานวนผูเรียนท่ี

ไดรับการตรวจ รอยละ 96.46

ตัวบงชี้ท่ี 30 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา (เกณฑ < 31.0% =
ด)ี

ผลการดําเนินงาน ผูเรียนออกกลางคัน รอยละ 26.38
ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
(เกณฑ  80.0% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรม รอยละ 100.0
ตัวบงชี้ท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(เกณฑ  80.0% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 2 ประเภทกิจกรรม รอยละ 100.0

2.4มาตรฐานท่ี 4
ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพ (เกณฑ  4 กิจกรรม = ด)ี
ผลการดําเนินงาน จําวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ 5 กิจกรรม
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ตัวบงชี้ท่ี 34 รอยละของบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ(เกณฑ  0.20% = ด)ี

ผลการดําเนินงาน มีการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการฯ รอยละ 4.15

2.5มาตรฐานท่ี 5
ตัวบงชี้ท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน (เกณฑ 100.% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน สาขางานจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน รอยละ 100
ตัวบงชี้ท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ

และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ (เกณฑ  3 = ด)ี
ผลการดําเนินงาน จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  โครงงาน ท่ีมีประโยชนเผยแพร

ระดับชาติ 7 ชิ้น
ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงาน (เกณฑ 4 ครั้ง 4 ชองทาง = ด)ี
ผลการดําเนินงาน จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร 15 ครั้ง 4 ชองทาง

2.6มาตรฐานท่ี 6
ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และ

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
(เกณฑ  8 ขอ = ด)ี

ผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารครบท้ัง 8 ขอ
ตัวบงชี้ท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ (เกณฑ  90.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและผานการประเมิน รอยละ

100
ตัวบงชี้ท่ี 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา (เกณฑ ปฏิบัติตามขอกําหนด ขอ 1-4 = ด)ี
ผลการดําเนินงาน สามารถปฏิบัติ ขอ 1-5

2.7 มาตรฐานท่ี 7
ตัวบงชี้ท่ี 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา (เกณฑ ปฏิบัติตามขอกําหนด 3 ขอ = ด)ี
ผลการดําเนินงาน สามารถปฏิบัติ ไดครบ 4 ขอ
ตัวบงชี้ท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

(เกณฑ ปฏิบัติตามขอกําหนด 3 ขอ = ด)ี
ผลการดําเนินงาน สามารถปฏิบัติ ไดครบ 3 ขอ
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3. ตัวบงช้ีท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับ พอใช มี 1 ตัวบงชี้ คือ
3.1 มาตรฐานท่ี 1
ตัวบงชี้ท่ี 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เกณฑ  74.0% = ด)ี
ผลการดําเนินงาน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ รอยละ 67.07
3.2 มาตรฐานท่ี 5
ตัวบงชี้ท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ (เกณฑ > 1.00= ด)ี
ผลการดําเนินงาน งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ รอยละ 0.94

4. ตัวบงช้ีท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับ ปรับปรุง มี 1 ตัวบงชี้ คือ
4.1 มาตรฐานท่ี 2
ตัวบงชี้ท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ  สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม (เกณฑ > 15.00% = ดี)
ผลการดําเนินงาน งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม รอยละ 6.35
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการ  ขยายการศึกษาดานการอาชีวศึกษาสูชนบท

มากข้ึนโดยใหจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอท่ัวประเทศรวม 70 แหง  เพ่ือจัดการอาชีวศึกษา  ระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และขยายการเปดสอนระดับอ่ืน ๆ ท่ี
สูงข้ึนในโอกาสตอไปนั้น  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2539 สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราณบุรีไดเสนอผาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพ่ือมอบท่ีดินจํานวน 15 ไร  หลังท่ีวาการอําเภอปราณบุรี ใชในการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 นายธนชัย  คงกะเรียน ผูใหญบานหมูบานหนองกา
พรอมดวยคณะกรรมการหมูบานหนองกา หมูท่ี 7 ต.ปราณบุรี   อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  ไดเสนอ
ผานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพ่ือจะมอบท่ีดินสาธารณะประโยชน 3 แปลงและสระหลวง 1 แปลง
รวมท่ีดิน 47 ไร 2 งาน 47 ตารางวา  ในบริเวณหมูบานหนองกาหมูท่ี 7 ต.ปราณบุรี  ใหกับกรม
อาชีวศึกษา  เพ่ือใชจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ อ.บ.ต.
วังกพง  อ.ปราณบุรี  นําโดยกํานัน  ถวิล  ดอกยี่สุน  เสนอตอวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  เพ่ือมอบท่ีดิน
สาธารณะประโยชนทุงหัวเปง  หมู 5 ต.วังกพง  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 1 แปลง  เนื้อท่ี
70 ไร  เพ่ือสรางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

11 กุมภาพันธ 2540 กรมอาชีวศึกษา  ไดแตงตั้งผูประสานงานและผูชวยผูประสานงานจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ประกอบดวย

1. นายปรีชา   อินทะกนก  ผูชวยผูอํานายการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปนผูประสานงาน

2. นายญาณพิชญ   โกมลพันธุ  อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ  เปนผูชวย
ผูประสานงาน

3. นายศิริพงษ   พูลผล  อาจารย 2 ระดับ 6 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    เปนผูชวยผู
ประสานงาน

ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2540 ผูประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดพิจารณาคัดเลือก
ท่ีดิน  หมู 7 ต.ปราณบุรี  จํานวน 2 แปลง  รวม 39 ไร 1 งาน 94 ตารางวา  จัดตั้งวิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรี  เพ่ือเสนอกรมอาชีวศึกษาพิจารณา  ท้ังนี้เนื่องจากท่ีดินหลังท่ีวาการอําเภอปราณบุรี ติดกับ
สนามยิงปนของกองพลทหารราบท่ี 16 จึงไมคอยปลอดภัย  และท่ีดิน   หมู 5 ต.วังกพง มีปญหาเรื่องการบุก
รุกท่ีดินสาธารณประโยชน 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ
ปราณบุรี  สังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งผู
ประสานงานและผูชวยผูประสานงานทําหนาท่ีผูอํานวยการและทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ  เพ่ือจะได
ดําเนินงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 ไดเริ่มดําเนินการ  จัดสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบชั่วคราวรวม
12 รายการ  เปนเงิน 8,980,000.- บาท (แปดลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน) โดยมีนางสุเดือน  ชลวิไล
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คอยดูแลใหความชวยเหลือท้ังดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ
ในการเริ่มตั้งสํานักงาน ระหวางดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จในเดือน  พฤษภาคม 2541
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เดือนมิถุนายน 2541 เริ่มเปดสอนหลักสูตร ปวช. เปนครั้งแรกจํานวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาชาง
ยนต  และแผนกวิชาการบัญชี   มีนักเรียนท้ังสิ้น 160 คน และไดขยายเปดเพ่ิม  แผนกวิชาชางไฟฟากําลังใน
ปการศึกษา 2542 และ ไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง  อาคาร
โรงฝกงาน 3 ชั้น 1 หลัง  รวมงบประมาณกอสราง 28,430,000.- บาท  และไดรับจัดสรรครุภัณฑ
การศึกษา ตอเนื่องถึงปจจุบันเพ่ือใชในการจัดการศึกษา  ดานการอาชีวศึกษาใหกับทองถ่ิน  เพ่ือมุงหวังให
ผูสําเร็จ การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐและเอกชน  มีความสามารถเชื่อม่ันตนเองใน
อาชีพสามารถสรางงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได  และมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมในอนาคต

นับตั้งแตเริ่มกอตั้งวิทยาลัยฯ  จนถึงปจจุบัน  มีผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 คน  ดังนี้
1. นายปรีชา อินทะกนก ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2540 - 2546
2. นายสมบูรณ ศิริสุขวัฒนา ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2546 - 2549
3. นายชลิต เฟองเรือง ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2549 - 2550
4. นายบุญลือ ทองเกตุแกว ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2551 - 2552
5. นายปริญญา นฤมิตบวรกุล ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2552 - 2554
6. นางอุษณีย จิตตะปาโล ดํารงตําแหนง ในป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 99 หมู 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสไปรษณีย 77120 โทรศัพท 0-3262-3056 โทรสาร 0-3262-2273 E-mail Address  :
Pranvic1@hotmail.com Website http://www.pranicec.ac.th ปจจุบันมีพ้ืนท่ี 39 ไร 1 งาน 94
ตารางวา

1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตอนลาง ซึ่งมีเขตแดนติดตอกับ ภาคใต และมีแหลง

ทองเท่ียว ท่ีนาสนใจหลายแหง ไมวาจะเปนชายหาดตางๆ หมูเกาะหรือปาเขาลําเนาไพร เปนสถานท่ีตาก
อากาศเกาแก ตั้งแตรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ประจวบคีรีขันธเคยเปนท่ีตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุง
รัตนโกสินทร ไดตั้งเมืองข้ึนใหม ท่ีปากคลองอีรม ชื่อวา เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดรวบรวม
เมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเปนเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งแปลวาเมืองท่ีมีภูเขาเปนหมูๆ โดยมี
ท่ีวาการเมืองอยูท่ีเมืองกุย จนกระท่ัง พ.ศ. 2441 จึงยายท่ีวาการเมืองมาอยูท่ีอาวเกาะหลัก หรืออาวประจวบ
ซึ่งเปนท่ีตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธในปจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,367.620
ตารางกิโลเมตร ลักษณะพ้ืนท่ีแคบเปนคาบสมุทรยาวลงไปทางใต โดยมีสวนท่ีแคบท่ีสุดจากเขตแดนไทย - พมา
ดานตะวันตก จนถึงฝงทะเลดานตะวันออก เปนระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร อยูบริเวณดานสิงขร ทองท่ี
ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง และมีความยาว จากเหนือจรดใต เปนระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบง
การปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี
อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอสามรอยยอด * หมายเหตุ : การจัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในภาคกลาง เปนการแบงตามเขตการปกครองกระทรวงมหาดไทย หากเปนการแบง
ภาคทางภูมิศาสตร ตามท่ีกําหนดไว ในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยของราชบัณฑิตสถาน ประจวบคีรีขันธจัดอยู
ในภาคตะวันตก
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อาณาเขต
มีเนื้อท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขตติดตอ

กับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต ติดกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับอาวไทย
ทิศตะวันตก   ติดกับสหภาพเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเสนก้ันพรมแดน ความ

ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวน
ท่ีแคบท่ีสุดของประเทศอยูในเขต ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จากอาวไทย ถึงเขตแดนพมาประมาณ 12
กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดิน สายเอเชีย หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ
323 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

การปกครอง
แบงออกเปน 8 อําเภอ 48 ตําบล 388 หมูบาน
1. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
2. อําเภอกุยบุรี
3. อําเภอทับสะแก
4. อําเภอบางสะพาน
5. อําเภอบางสะพานนอย
6. อําเภอปราณบุรี
7. อําเภอหัวหิน
8. อําเภอสามรอยยอด
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แผนที่แสดงเสนทางการเดินทางไปวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

12
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1.1.4 งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2554

รายการ
งบประมาณ ป 2554 งบประมาณ ป 2555

รวม
(1 เม.ย.54 - 30 ก.ย.54) (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55)

รายรับ 7,797,860.77 10,651,786.17 18,449,646.94
1. จากงบประมาณแผนดิน 1,000,152.43 713,956.55 1,714,108.98
2. จากเงินรายได (คาบํารุงการศึกษา) - - -
3. จากแหลงอ่ืน ๆ 8,798,013.20 11,365,742.72 20,163,755.92

รวม - - -
รายจาย 3,573,999.70 3,146,800.15 6,720,799.85
1. เงินเดือน 177,394.00 244,420.00 421,814.00
2. งบพัฒนาบุคลากร - - -
3. งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

3.1 จากภายในสถาบัน 179,799.70 179,799.70
3.2 จากภายนอกสถาบัน - - -

4. งบประมาณในการบริการวิชาการตอ
ชุมชน 601,996.35 - 601,996.35
และสังคม 2,075,939.54 489,852.95 2,565,792.49
5. งบประมาณวัสดุฝก 411,350.00 398,050.00 809,400.00
6. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา 290,976.42 209,579.98 500,556.40
7. คาสาธารณูปโภค -
8. คาใชจายอ่ืน ๆ 6,510,520.00 6,510,520.00
9. งบลงทุน (ครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 7,311,455.71 10,999,223.08 18,310,678.79

รวม 1,853,077.13

เงินเหลือจายสุทธิ 1,193,641.90 1,109,948.71 2,303,590.61
10.คาเสื่อมราคา 7,797,860.77 10,651,786.17 18,449,646.94

งบดําเนินการ 15,956,826.53
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1.1.5 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจจุบันวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

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

1.2 จํานวนนักเรียน/ นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แตละระดับชั้น ประจําปการศึกษา 2554

แผนก/สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2554

ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวมช ญ ช ญ ช ญ
สาขางานยานยนต 16 - 14 - 15 - 45
สาขางานไฟฟากําลัง 14 - 13 1 6 2 36
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 6 - 14 - 8 - 28
สาขางานบัญชี - 14 - 17 1 26 58
สาขางานคอมพิวเตอร 5 9 5 13 4 20 56

รวม 41 23 46 31 34 48 223

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แตละระดับชั้น
ประจําปการศึกษา 2554

แผนก/สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2554
ปวส. 1 ปวส. 2 รวมช ญ ช ญ

สาขางานเทคนิคยานยนต 5 - 16 - 21
สาขางานการติดตั้งไฟฟา 6 - 6 - 12
สาขางานบัญชี - 9 - 18 27
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 2 3 13 10 28

รวม 13 12 35 28 88
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณความรู  ระดับ ปวส. ประจําปการศึกษา 2554

แผนก/สาขาวิชา
ประจําปการศึกษา 2554

ปวส. รวมช ญ
สาขางานเทคนิคยานยนต  รุน 14 15 1 16
สาขาการบัญชี รุน 11 1 20 21
สาขาการบัญชี รุน 14 2 14 16
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 11 2 11 13
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 13 2 7 9
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 14 2 21 23
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 15 2 7 9
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 12 4 10 14
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 14 4 3 7

รวม 34 94 128

1.3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา

2554

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ

1.ปริญญาเอก - - -
2.ปริญญาโท 5 1 6 ผูบริหารรวมขาราชการก.พ.

3.ปริญญาตรี 11 18 29 ขาราชการก.พ.รวมครูอัตราจาง
เจาหนาที่

4.อนุปริญญาและต่ํากวา 6 7 13 เจาหนาที่รวมนกัการภารโรง

รวมท้ังหมด 22 26 48
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนครูจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ

1.อุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชางานยานยนต 4 - 4
1.2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 3 - 3
1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 3 - 3
1.4 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 - 2

2.พาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 4 4
2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 3 5

3. สามัญสัมพันธ 1 5 6
รวมท้ังหมด 15 12 27

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาท่ีและเพศ ประจําปการศึกษา 2554

สรุป อัตราสวน ครู : ผูเรียน 27 : 311 =     1 :  11.52
อัตราสวนบุคลากรสนับสนุน : ผูเรียน 18 : 311 =     1 : 17.28

ตําแหนง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
การเงิน - การบัญชี - 2 2
ธุรการ - 1 1
บุคลากร - 1 1
พัสดุ - 2 2
หลักสูตร - 1 1
วิจัยและมาตรฐานการศึกษา - 1 1
กิจกรรม 1 - 1
ทะเบียน - 1 1
วัดผลประเมินผล - 1 1
พนักงานขับรถ 2 - 2
นักการภารโรง 3 2 5

รวมท้ังหมด 6 12 18
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1.4. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
(ในรอบ 1 ปการศึกษาท่ีประเมิน สถานศึกษาไดรับรางวัลอะไรบาง มีผลงานเปนท่ียอมรับในสังคม

อะไรบาง ท้ังทางดานสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา เปนตน)
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ป 2551 การประดิษฐเครื่องทําเกลียวเชือกกลวยมีการเผยแพรออก TV

ชอง 7 สี
- รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 ป 2551 การประดิษฐเครื่องปะยางลดภาวะโลกรอน
- โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการ Fix  It   Center
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขาเครื่องยนตใหญ  ระดับภาคกลาง
- รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง (ประเภทสวยงาม) ป 2551
- โครงการเยาวชนรักษโลก “ ลดภาวะโลกรอน ”
- โครงการอําเภอเคลื่อนท่ี  ประจําป 2552
- รางวัลชนะเลิศ To Be Number One
- เขารวม ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค สงผลงาน เครื่องปะยางลดภาวะโลกรอนป

การศึกษา 2552 สืบเนื่อง มาจากป การศึกษา 2551ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเขารวม
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษาประจําป 2552

- ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) : สมศ. รอบท่ี 2 (ประเมินซ้ํา)เม่ือวันท่ี 14-16 กรกฎาคม 2554 ผานเกณฑการ
ประเมินระดับดี  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29

- โครงการการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนเปนโครงการปฏิบัติท่ีดี(Good Practices)
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นโยบายวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีนโยบายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ตามนโยบายดานการศึกษา ของ

รัฐบาลและวิสัยทัศนพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังนี้
1. จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา ทุกรูปแบบ ใหกวางขวาง และตอเนื่อง เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน

ดานวิชาชีพ ระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับบุคคลท่ัวไป คนพิการ และดอย
โอกาส

2. พัฒนาศักยภาพการแนะแนว การประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพให
กวางขวางข้ึน

3. สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน ท้ังในและนอกสถานศึกษา และกิจกรรมการ
จัดตั้งบริษัทขนาดยอม

4. มีการดําเนินการ สรางเครือขายเพ่ือการบริหารจัดการ รวมกับผูปกครอง ชุมชน การปกครองสวน
ทองถ่ิน สถานประกอบการ และสวนราชการ ในเขตบริการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ

5. พัฒนาบุคลากร  ระบบเทคโนโลยี และการจัดการ เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบแผนงบประมาณและ
การเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

6. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยอ่ืนๆ ทุกประเภทตลอดจน การประดิษฐ
คิดคน สิ่งประดิษฐ คนรุนใหม หุนยนต

7. ขยายและพัฒนาเครือขาย ความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ให
กวางขวางและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน

8. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทางดานวิชาชีพ วิชาความเปนครูจน
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาเทคโนโลยีในระบบการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทํา ของ
ผูสําเร็จการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วข้ึน

10.จัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน คนพิการและผูดอยโอกาส ( 108อาชีพ) และ
ฝกอบรมระยะสั้นแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (โครงการ ตามแนวพระราชดําริ)

11.สงเสริมใหมีกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และมีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“คุณธรรมเลิศล้ํา กาวนําวิชาการ สรางสรรคงานฝมือ ยึดถือสามัคคี”

วิสัยทัศนของสถานศึกษา
องคกรแหงการเรียนรู  มุงสูมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจของสถานศึกษา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในทุกระดับอยางท่ัวถึงและเสมอภาค
2. สงเสริม พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
3. วิจัย  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพและสามารถแขงขัน

ใน ระดับชาติได

เปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธดังนี้

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพ
ได
 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปน
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจําปการศึกษา 2554

20

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ี ฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควา
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
แหลงการเรียนรูอ่ืนๆ
 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม
องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพท่ีกําหนด

5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการ

ผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม

7. ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน

 จัดอบรมใหความรูเรื่องระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
 มอบหมายหนาท่ีใหทุกคนมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐาน
 ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา
 เผยแพรการประกันคุณภาพภายในใหสาธารณะชนทราบ

ระบบโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยฯไดรวม กัน

คิด รวมกันตัดสินใจ และปฏิบัติรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีโครงสราง
การบริหารงาน ดังนี้
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ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยไดดําเนินการท่ีเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 ดาน ดังนี้

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ
7. ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ( P: Plan )ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดย

ผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้
สถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิด
สัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรม โครงสราง เพ่ือนําการปฏิบัติโดยผูเก่ียวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบ
การกํากับติดตาม

2. การนําแผนสูการปฏิบัติ ( D: Do ) กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมี
กลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผูท่ีไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางท่ีกําหนด และมีการรายงาน
ผลความกาวหนาท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชมุ

3. การตรวจสอบติดตาม ( C: Check ) มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและ
รายงานผลตอท่ีประชุม

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ( A: Action ) มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปน
รายงานการประเมินตนเอง เผยแพรใหกับผูท่ีเก่ียวของทราบ และการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สถานศึกษาจะใหผูท่ีเก่ียวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนนิงานและตองการใหชุมชนชวยเหลือ
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2554
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จํานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้  โดยแสดงถึงความตระหนัก ความ
พยายามและผลสัมฤทธิ์ ดังตอไปนี้
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ตัวบงช้ีท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป
มาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบดวย 12 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดมุงม่ันสงเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ  ใหผูเรียน เกงดี และมีความสุข ควบคูกันไป  นอกจากนี้ยังมี
ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีทันสมัยและเพียงพอ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด  และในชวงปดภาคเรียนไดเปด
ภาคฤดูรอนใหกับนักศึกษาเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด

ความพยายาม
ครูผูสอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ  พัฒนาสื่อการสอนท่ีทันสมัย มีการบูรณาการ

การเรียนการสอนเปนเรื่อง  เปนชิ้นงาน  โครงการ  บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมในทุกรายวิชา  จัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนใหมีบรรยากาศท่ีจูงใจและเอ้ือตอการเรียน พรอมไปกับใหความสําคัญระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็ม
ศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีกําหนดสูงข้ึน  มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุม
ผูปกครอง  และจัดใหครูท่ีปรึกษาพบปะนักเรียนนักศึกษาหลักเลิกกิจกรรมเขาแถวตอนเชาทุกวัน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผานเกณฑการพนสภาพของ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ในแตละวิชา  สาขาวิชา  สาขา
งาน  จําแนกตามชั้นป  ท้ังหมด 388 คน เทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นป จํานวน 439 คน
คิดเปน รอยละ 88.38 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน  อยูในระดับ  ดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน
หลักสูตร ปวช.

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ ไมผานเกณฑ รอยละ

1 ยานยนต ปวช.1 16 10 62.50 6 37.50
ปวช.2 14 7 50.00 7 50.00
ปวช.3 15 13 86.67 2 13.33

2 ไฟฟากําลัง ปวช.1 14 14 100.00 - -
ปวช.2 14 13 92.86 1 7.14
ปวช.3 8 2 25.00 6 75.00

3 อิเล็กทรอนิกส ปวช.1 6 2 33.33 4 66.67
ปวช.2 14 14 100.00 - -
ปวช.3 8 5 62.50 3 37.50

4 การบัญชี ปวช.1 14 14 100.00 - -
ปวช.2 17 17 100.00 - -
ปวช.3 27 27 100.00 - -

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปวช.1 14 14 100.00 - -
ปวช.2 18 18 100.00 - -
ปวช.3 24 22 91.67 2 8.33

รวม 223 192 86.10 31 13.90

หลักสูตร ปวส.

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ ไมผานเกณฑ รอยละ

1 เทคนิคยานยนต ปวส. 1 5 4 80.00 1 20.00
ปวส. 2 16 16 100.00 - -

2 การติดตั้งไฟฟา  ปวส.1 6 6 100.00 - -
ปวส.2 6 6 100.00 - -

3 การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 1 5 5 100.00 - -
ปวส. 2 23 19 82.61 4 17.39

4 การบัญชี  ปวส. 1 9 8 88.89 1 11.11
ปวส .2 18 18 100.00 - -

รวม 88 82 93.18 6 6.82
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หลักสูตร ปวส. เทียบโอนประสบการณความรู

สาขา
ท่ี สาขาวิชา

รวมท้ังป
นศ.

ท้ังหมด
ผาน

เกณฑ รอยละ ไมผาน
เกณฑ รอยละ

1 สาขางานเทคนิคยานยนต  รุน 14 16 16 100.00 - -
2 สาขาการบัญชี รุน 11 21 12 57.14 9 42.86
3 สาขาการบัญชี รุน 14 16 16 100.00 - -
4 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 11 13 13 100.00 - -
5 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 13 9 6 66.67 3 33.33
6 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 14 23 21 91.30 2 8.70
7 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 15 9 9 100.00 - -
8 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 12 14 14 100.00 - -
9 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 14 7 7 100.00 - -

รวม 128 114 89.06 14 10.94

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  ผาน

เกณฑการพนสภาพ ระดับชั้น ปวช. 1 ผานเกณฑ 1.50 ปวช. 2 ผานเกณฑ 1.75 ปวช. 3 ผานเกณฑ 1.90
ปวส. 1 ผานเกณฑ 1.75 และ ปวส. 2 ผานเกณฑ 2.00 โดย ปวช. คิดเปนรอยละ 86.10 ปวส. คิดเปน
รอยละ 93.18 ปวส. เทียบโอนประสบการณความรู    คิดเปนรอยละ 89.06
สรุปรวมรอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ   รอยละ 88.38 มีผลการประเมินอยู
ในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ในปการศึกษา 2554 ไดกําหนดแผนการเรียนในหลักสูตรเทียบโอนผล
การเรียนรู มีการดําเนินงานและมีขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมโครงการไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ความพยายาม

การประชาสัมพันธ การรับสมัคร ผูเรียนในหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนรู การดําเนินการจัดการ
เทียบโอนผลการเรียนรู โดยมีกิจกรรมโครงการไปสูมาตรฐานคุณภาพ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง
ผลสมัฤทธิ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีขอยื่นคํารองขอเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ จํานวน 128 คน ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินการเทียบโอนความรู หรือประสบการณ จํานวน 114 คน และมีผลสัมฤทธิ์
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ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเม่ือเทียบกับจํานวนผูยื่นคํารองในหลักสูตรฯ คิดเปนรอยละ 89.06 ประเมิน
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน  อยูในระดับ  ดี

ตารางแสดงผลการประเมิน
จํานวนผูเทียบโอนผลการเรียนรู  ปวส.

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด เทียบโอนผลการเรียนรู รอยละ

1 สาขางานเทคนิคยานยนต  รุน 14 16 16 100.00
2 สาขาการบัญชี รุน 11 21 12 57.14
3 สาขาการบัญชี รุน 14 16 16 100.00
4 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 11 13 13 100.00
5 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 13 9 6 66.67
6 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 14 23 21 91.30
7 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 15 9 9 100.00
8 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 12 14 14 100.00
9 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 14 7 7 100.00

รวม 128 114 89.06

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) โดยเฉลี่ยผลการประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู คิดเปนรอยละ 89.06 มีผลการอยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินนโยบายตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับ

การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบโดยใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถคิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน ผูเรียนสามารถจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงานและ/หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในการแกปญหา
อยางเปนระบบตามหลักสูตรฯ โดยมีการประเมินพฤติกรรมผูเรียนจากผูสอนหลายคน ในลักษณะตอไปนี้

1. สํารวจผลการเรียนจากครูผูสอนวิทยาศาสตร และครูผูสอนคณิตศาสตร
2.สํารวจจากรายงานผลการจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลผลิตและโครงการของนักเรียน

ความพยายาม
ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  และนําความรูท่ีไดมาบูรณาการ

หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย
โครงงาน/หรือ  โครงการวิชาชีพ  พรอมท้ังเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ  และเขาประกวดในระดับชาติ
และไดสํารวจผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมในการประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการ
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แกปญหาอยางเปนระบบโดยมีการประเมินพฤติกรรมผูเรียนจากผูสอนหลายคน  โดยใชแบบสํารวจจากใบ
ประเมินผลการเรียน เฉพาะวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร
ผลสัมฤทธิ์

จากการดําเนินการสํารวจผูเรียนท่ีมีความสามารถในการประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ มีผูผานเกณฑกําหนด 388 คนจากผูเรียนท้ังหมด 439
คน คิดเปนรอยละ 88.38 ประเมินคุณภาพ ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  ดี

ตัวบงช้ีท่ี 4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ

สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางทักษะ เพ่ือใหผูเรียนเปนผูท่ีมีทักษะท่ีดีในการสื่อสารติดตอกับผูอ่ืน
และมีการดําเนินงานเก่ียวกับผูเรียนท่ีมีทักษะในการใชภาษา  สื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในลักษณะตอไปนี้

1. สํารวจผลการเรียนจากครูผูสอนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2.สํารวจจากใบประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงจากงานวัดผลและประเมินผล

ความพยายาม
ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  จัดใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา

(Sound Lab) และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  และจากการสํารวจผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง
การอาน  การเขียน  และการสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ
โดยมีการประเมินพฤติกรรมผูเรียนจากผูสอนหลายคน  โดยใชแบบสํารวจจากใบประเมินผลการเรียน เฉพาะ
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธิ์
จากการดําเนินการสํารวจผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียนและการ

สนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จากผูเรียนท้ังหมด 439 คน คิดเปนรอยละ 88.38 ประเมิน
คุณภาพ ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  ดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน
ภาษาไทย (ปวช.)

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 ยานยนต ปวช.1 16 10 62.50
ปวช.2 14 7 50.00
ปวช.3 15 13 86.67

2 ไฟฟากําลัง ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 14 13 92.86
ปวช.3 8 2 25.00

3 อิเล็กทรอนิกส ปวช.1 6 2 33.33
ปวช.2 14 14 100.00
ปวช.3 8 5 62.50

4 การบัญชี ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 17 17 100.00
ปวช.3 27 27 100.00

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 18 18 100.00
ปวช.3 24 22 91.67

รวม 223 192 86.10

ภาษาไทย (ปวส.)

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 เทคนิคยานยนต ปวส. 1 5 4 80.00
ปวส. 2 16 16 100.00

2 การติดตั้งไฟฟา  ปวส.1 6 6 100.00
ปวส.2 6 6 100.00

3 การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 1 5 5 100.00
ปวส. 2 23 19 82.61

4 การบัญชี  ปวส. 1 9 8 88.89
ปวส .2 18 18 100.00

รวม 88 82 93.18
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ภาษาไทย
หลักสูตร ปวส. เทียบโอนประสบการณความรู

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 สาขางานเทคนิคยานยนต  รุน 14 16 16 100.00
2 สาขาการบัญชี รุน 11 21 12 57.14
3 สาขาการบัญชี รุน 14 16 16 100.00
4 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 11 13 13 100.00
5 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 13 9 6 66.67
6 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 14 23 21 91.30
7 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 15 9 9 100.00
8 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 12 14 14 100.00
9 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 14 7 7 100.00

รวม 128 114 89.06
สรุปผลการประเมิน

จากตารางพบวา ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางภาษาไทยโดยแยกเปนระดับ ปวช. มีผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย รวมคิดเปนรอยละ 65.44 ระดับ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย รวมคิดเปนรอยละ 88.30 และระดับ ปวส.
เทียบโอนประสบการณ ความรู มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รวมคิดเปนรอยละ 89.06 โดยเฉลีย่ผูเรียนท้ังสามระดับ มี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รวมคิดเปน รอยละ 75.38

ภาษาตางประเทศ (ปวช.)

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 ยานยนต ปวช.1 16 10 62.50
ปวช.2 14 7 50.00
ปวช.3 15 13 86.67

2 ไฟฟากําลัง ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 14 13 92.86
ปวช.3 8 2 25.00

3 อิเล็กทรอนิกส ปวช.1 6 2 33.33
ปวช.2 14 14 100.00
ปวช.3 8 5 62.50

4 การบัญชี ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 17 17 100.00
ปวช.3 27 27 100.00

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปวช.1 14 14 100.00
ปวช.2 18 18 100.00
ปวช.3 24 22 91.67

รวม 223 192 86.10
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ภาษาตางประเทศ (ปวส.)

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 เทคนิคยานยนต ปวส. 1 5 4 80.00
ปวส. 2 16 16 100.00

2 การติดตั้งไฟฟา  ปวส.1 6 6 100.00
ปวส.2 6 6 100.00

3 การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 1 5 5 100.00
ปวส. 2 23 19 82.61

4 การบัญชี  ปวส. 1 9 8 88.89
ปวส .2 18 18 100.00

รวม 88 82 93.18

ภาษาตางประเทศ
หลักสูตร ปวส. เทียบโอนประสบการณความรู

สาขาท่ี สาขาวิชา รวมท้ังป
นศ.ท้ังหมด ผานเกณฑ รอยละ

1 สาขางานเทคนิคยานยนต  รุน 14 16 16 100.00
2 สาขาการบัญชี รุน 11 21 12 57.14
3 สาขาการบัญชี รุน 14 16 16 100.00
4 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 11 13 13 100.00
5 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 13 9 6 66.67
6 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 14 23 21 91.30
7 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน รุน 15 9 9 100.00
8 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 12 14 14 100.00
9 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รุน 14 7 7 100.00

รวม 128 114 89.06
สรุปผลการประเมิน

จากตารางพบวา ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางภาษาตางประเทศ โดยแยกเปนระดับ ปวช. มี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รวมคิดเปนรอยละ 86.10 ระดับ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวม คิดเปนรอยละ 93.18 ระดับ
ปวส. เทียบโอนประสบการณความรู มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวม คิดเปนรอยละ 89.06 โดยเฉลี่ยผูเรียนท้ังสาม
ระดับ มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 88.38 สรุปคาเฉลี่ยท้ังสองวิชา ภาษาไทย 88.38 และ
ภาษาตางประเทศ 88.38 เฉลี่ยแลวคิดเปนรอยละ 88.38
มีผลการประเมินอยูในระดับ √ ดี พอใช            ปรับปรุง
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ตัวบงช้ีท่ี 5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ตระหนักในความสําคัญการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษาท่ีเหมาะสมไดจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  พัฒนาเครือขาย Internet และศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง  ใหทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อการสอนโดย
มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ตและสงงานครูโดยผานทาง E-mail สงเสริมและสนับสนุน
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย  พัฒนาเครือขาย Internet
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  จัดการศึกษาดวยระบบ E-leaning สนับสนุนใหครูจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
E-book และสงเสริมใหผูเรียนใหเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาหาความรูและสารสนเทศตาง ๆ ทาง
อินเตอรเน็ต

ครูผูสอนวิชาชีพแตละรายวิชาจะกําหนดกิจกรรมการศึกษาคนควารูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทํา
รายงาน การสัมมนา การนําเสนอหนาชั้นเรียน การจัดทําโครงงาน/โครงการ และการวิจัย โดยมอบหมายให
ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูและสารสนเทศตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต

การปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีตองใชเทคโนโลยีเฉพาะวิชาชีพ ครูผูสอนไดฝกทักษะ กํากับดูแล  และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน
Internet และเทคโนโลยีการปฏิบัติงานวิชาชีพ  เชน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะดาน  การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางวิชาชีพ  การใชคอมพิวเตอรพัฒนาอาชีพ  เปนตน มีผูผานเกณฑกําหนดทุกคน จากผูเรียน
ท้ังหมด 439 คนคิดเปนรอยละ 100.00 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน  อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ  ท่ีเหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธดี

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดสงเสริมและสนับสนุนครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมเสริมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพ่ือมีคุณลักษณะของผูเรียนมีความรูดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม เปน
สมาชิกท่ีดีของสังคม
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สงเสริมใหครูท่ีปรึกษาคอยดูแล ชี้แนะ และแกไข พฤติกรรมตาง ๆ ของ

นักเรียน นักศึกษาท้ังดานบวก และดานลบ ครูผูสอนจัดทําแผนการสอนบูรณาการ เนนดานคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ
และมีการวัดผลตามสภาพจริง ดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา จัดครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนทุกเชาใน
กิจกรรมหนาเสาธง

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี ไดแก การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2554 กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามนโยบาย 11 ดี 11 เกง  เปนตน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประเมินคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีดีในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี โดยพิจารณาจาก การเขาแถวหนาเสาธง การแตงกายตามระเบียบฯ การไมเก่ียวของ
กับสารเสพติด การทํางานเปนทีม และการแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
วิทยาลัย ฯ จัดข้ึน พบวา มีผูเรียน จํานวน 439 คน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี จากผูเรียนท้ังหมด จํานวน 439 คน  คิดเปนรอยละ 100.00
ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีความตระหนักในการใหความสําคัญกับระบบการดูแลชวยเหลือ

นักศึกษาโดยครูท่ีปรึกษาเปนอันดับตนๆ ซึ่งมีสวนสําคัญท่ีจะชวยแกปญหาการเรียน ท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ ได
อยางใกลชิด เพ่ือชวยใหนักศึกษาสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และจบการศึกษาตาม
กําหนดเวลา

ความพยายาม
ครูท่ีปรึกษา ไดใหการดูแลและชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาสวนตัว

ปญหาการเรียน ฯลฯ อันเปนอุปสรรคตอการเรียน และติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือให
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามเวลาท่ีกําหนด โดยจัดชั่วโมง
Homeroom เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาพบกับผูเรียน การพบนักศึกษาในชวงเวลาหลังกิจกรรมหนาเสาธง และใหครู
ท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา รวมท้ังสอดสองดูแลแกไขนักศึกษาท่ีประพฤติผิด อยางใกลชิด สงเสริมการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนํามาแกปญหาอยางเปนระบบ
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 55 คน  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2554 เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขา  ปการศึกษา
2554 จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 67.07 ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ
ปรับปรุง

ตารางแสดงผลการประเมิน

สาขาวิชา ระดับช้ัน จํานวน น.ศ.
แรกเขา

ผูสําเร็จป
การศึกษา รอยละท่ีผาน หมายเหตุ

ยานยนต ปวช.3 15 8 53.33
ไฟฟากําลัง ปวช.3 8 2 25.00
อิเล็กทรอนิกส ปวช.3 8 5 62.50
การบัญชี ปวช.3 27 24 88.89
คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.3 24 16 66.67

รวม 82 55 67.07

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดย
คิดเปนรอยละ 67.07 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีความตระหนักใหความสําคัญกับระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษาของ

ครูท่ีปรึกษาเปนอันดับตนๆ ซึ่งจะมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหนักศึกษาแกปญหาการเรียน ท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ
ไดอยางใกลชิด เพ่ือชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนหนังสือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และจบ
การศึกษาตามกําหนดเวลา

ความพยายาม
ครูท่ีปรึกษา ไดใหการดูแลและชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาสวนตัว

ปญหาการเรียน ฯลฯ อันเปนอุปสรรคตอการเรียน และติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือให
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามเวลาท่ีกําหนด โดยจัดชั่วโมง
Homeroom เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาพบกับผูเรียน และใหครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา รวมท้ังสอดสองดูแล
แกไขนักศึกษาท่ีประพฤติผิด อยางใกลชิด สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนํามาแกปญหาอยางเปนระบบ
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 58 คน  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2554 เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขา  ปการศึกษา
2554 จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 92.06 ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ
ดี

ตารางแสดงผลการประเมิน

สาขาวิชา ระดับช้ัน จํานวน น.ศ.
แรกเขา ผูสําเร็จปการศึกษา รอยละท่ีผาน

เทคนิคยานยนต ปวส. 2 16 16 100.00
การบัญชี ปวส. 2 18 17 94.44
การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 2 23 19 82.61
การติดตั้งไฟฟา ปวส. 2 6 6 100.00

รวม 63 58 92.06

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา คิด
เปนรอยละ 92.06 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการใหผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคนไดรับการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประชุมชี้แจงกําหนดแนว
ทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหทุกแผนกวิชาปฏิบัติ  โดยชี้แจงใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฎีและมีระดับคะแนนเกินรอยละ 65 ใน
ภาคปฏิบัติจึงจะถือวาผานเกณฑการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพข้ึนในแตละระดับ และสาขาวิชาท่ีเปด

สอนและทําการทดสอบผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชา ในระดับ ปวช. กอนปดภาคเรียนท่ี 2/2554
ทุกคนท้ังหมด จํานวน 55 คน

ความพยายาม
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ในปการศึกษา 2554 สําเร็จการศึกษาจํานวน 55

คน ไดรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฏีและมีระดับคะแนนเกินรอย
ละ 65 ในภาคปฏิบัติ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน  อยู
ในระดับดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน

ระดับชั้น
จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

จํานวน รอยละ
ยานยนต ปวช.3 15 8 8 8 100.00
ไฟฟากําลัง ปวช.3 8 2 2 2 100.00
อิเล็กทรอนิกส ปวช.3 8 5 5 5 100.00
การบัญชี ปวช.3 27 24 24 24 100.00
คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.3 24 16 16 16 100.00

รวม 82 55 55 55 100.00
สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100
มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการใหผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคนไดรับการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประชุมชี้แจงกําหนดแนว
ทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหทุกแผนกวิชาปฏิบัติ  ชี้แจงใหศึกษาเห็นความสําคัญของการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฎีและมีระดับคะแนนเกินรอยละ 65 ใน
ภาคปฏิบัติจึงจะถือวาผานเกณฑการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ อศจ. ในแตละระดับ และ

สาขาวิชาท่ีเปดสอนและทําการทดสอบผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชา ในระดับ ปวส. และ กอนปด
ภาคเรียนท่ี 2/2554 ทุกคนท้ังหมด จํานวน 48 คน

ผลสัมฤทธิ์
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา ในปการศึกษา 2554 สําเร็จการศึกษา จํานวน

58 คน ไดรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีระดับคะแนนเกินรอยละ 60 ในภาคทฤษฏีและมีระดับคะแนนเกิน
รอยละ 65 ในภาคปฏิบัติ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน
อยูในระดับดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน

ระดับชั้น
จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ
จํานวน รอยละ

เทคนิคยานยนต  ปวส.2 16 16 16 16 100.00
การบัญชี ปวส.2 18 17 17 17 100.00
การพัฒนาเว็บเพจ ปวส.2 23 19 19 19 100.00
การติดตั้งไฟฟา  ปวส.2 6 6 6 6 100.00

รวม 63 58 58 58 100.00

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 มี
ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอภายใน 1 ป

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําใน

สถานประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป ในลักษณะดังตอไปนี้
1. กิจกรรมสงไปรษณียบัตรติดตามผูสําเร็จการศึกษา 2 ระยะในเดือนธันวาคมและเดือนมีนาคม
2. กิจกรรมติดตามผูสําเร็จการศึกษาและศิษยเกา อาจารยท่ีปรึกษา
3. กิจกรรมติดตามนักศึกษาโดยทางโทรศัพท ติดตอโดยตรง

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษาดําเนินการจัด

โครงการการติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 โดยมีการจัดทําฐานขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษา ในหลักสูตร ปวช., ปวส. ในปการศึกษา 2554 ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป  ในกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมติดตามจากศิษยเกา ครูท่ีปรึกษา กิจกรรม
ติดตามทางโทรศัพท

ผลสัมฤทธิ์
จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด จํานวน 113 คน  สามารถ

ติดตามได จํานวน 113 คน วางงาน จํานวน - คน มีผูสําเร็จการศึกษามีทํางานในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอภายใน 1 ป ท้ังหมด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 93.92 ประเมิน
คุณภาพ ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและการไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน 1 ป ประจําปการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.

ระดับช้ัน แผนกวิชา

จํานวนผู
จบ ศึกษาตอ ทํางาน วางงาน ติดตามไมได

ป
การศึกษ
า 2554

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปวช.3 ประเภทชางอุตสาหกรรม

สาขางานยานยนต 8 8 100 - - - - - -

สาขางานไฟฟากําลัง 2 2 100 - - - - - -
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 5 5 100 - - - - - -

รวม 15 15 100 - - - - - -

ประเภทพาณิชยกรรม

สาขาการบัญชี 24 15 62.50 7 29.17 - - 2 8.33

สาขางานคอมพิวเตอร 16 11 68.75 2 12.50 - - 3 18.75

รวม 40 26 65.00 9 22.50 - - 5 12.50
รวมท้ังส้ิน 55 41 74.55 9 16.36 - - 5 9.09

รวมนักเรียนท่ีติดตามได คิดเปนรอยละ 99.91 ติดตามไมไดรอยละ 9.09

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ

อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป ท่ีติดตามไดโดยแยกระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 99.91 มีผลการประเมินอยู
ในระดับ  ดี
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและการไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1ป ประจําปการศึกษา 2554 ระดับปวส.

ระดับช้ัน แผนกวิชา

จํานวนผู
จบ ศึกษาตอ ทํางาน วางงาน ติดตามไมได

ป
การศึกษ
า 2554

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปวส.2 ประเภทชางอุตสาหกรรม

สาขางานยานยนต 16 - - 16 100 - - - -
การติดต้ังไฟฟา 6 - - 5 83.33 - - 1 16.67

รวม 22 - - 21 95.45 - - 1 4.55

ประเภทพาณิชยกรรม

สาขาคอมพิวเตอร 19 15 78.95 2 10.53 - - 2 10.53

สาขางานบัญชี 17 12 70.59 5 29.41 - - - -
รวม 36 27 75.00 7 19.44 - - 2 5.56

รวมท้ังส้ิน 58 27 46.55 28 48.28 - - 3 5.17

รวมนักเรียนท่ีติดตามได คิดเปนรอยละ 94.83 ติดตามไมไดรอยละ 5.17

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน 1 ป ท่ีติดตามไดโดยแยกระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 99.91 ระดับ ปวส. คิดเปน
รอยละ 94.83 สรุปผลรวมท้ังสองระดับ สามารถติดตามผูสําเร็จการศึกษาและการไดงานทําในสถาน
ประกอบการคิดเปนรอยละ มีผลการประเมินอยูในระดับ 92.92
 ดี  พอใช ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามผลและประเมินผลคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาโดย

สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูท่ีเก่ียวของ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ   ดานความรู  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  เชน  ความ
รับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  ความขยัน  ความอดทน  มนุษยสัมพันธ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เปนตน เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนา การ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปการศึกษาตอไป
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ ผูบริหาร เจาของสถาน

ประกอบการ หรือผูเก่ียวของท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษา ในแตละหลักสูตรตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จํานวน 12 สถานประกอบการ และนําผลสํารวจ
มาสรุปผลประเมินผลเพ่ือเปนขอมูลในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯในปตอไป

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดติดตามผลประเมินผลสําเร็จการศึกษาจากการสํารวจความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เม่ือสรุปในภาพรวมปรากฏวาความพึงพอใจอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ประเมิน
คุณภาพมาตรฐานผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

1. รอยละของผูเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด
ตามช้ันป

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,   < 60 % =
ปรับปรุง

88.38  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 1

2.รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,   < 60 % =
ปรับปรุง

89.06  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 2

3. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปน
ระบบ

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,
< 60 % = ปรับปรุง

88.38  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 3

4. รอยละของผูเรยีนท่ีมีทักษะการ
ใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนา ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,
< 60% = ปรับปรุง

88.38  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 4

5. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,
< 60% = ปรับปรุง

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 5
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

6.รอยละของผูเรียนท่ีมีคณุธรรม
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,
< 60% = ปรับปรุง

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 6

7.รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี

>74 % = ด,ี
60– 74 % = พอใช
,
< 60% = ปรับปรุง

67.07  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 7

8. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี
ชั้นสงู

>74% = ดี,
60– 74 %= พอใช,
< 60% = ปรับปรุง

92.06  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 8

9. รอยละของผูสาํเรจ็การศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

>74 %= ดี,
60– 74 %= พอใช,
< 60% = ปรับปรุง

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 9

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

>74% = ดี,
60– 74 %= พอใช,
< 60 %= ปรับปรุง

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 10

11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

> 59% = ด,ี
50 – 59 %= พอใช
,
< 50 %= ปรับปรุง

92.92  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 11

12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมตีอคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค ดานคณุธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

4.00-5.00 = ด,ี
3.50-3.99 = พอใช
,  1.00-3.49 =
ปรับปรุง

4.07  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 12

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1  ดี  พอใช  ปรับปรุง

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1
จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑท่ีกําหนดจําแนกตามชั้นป รวม 388 คน  จากนักเรียนท้ังหมดท่ี

ลงทะเบียนเรียน จํานวน 439 คน  คิดเปนรอยละ 88.38
2. ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน 128 คน มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานเม่ือเทียบกับจํานวนผูยื่นคํารองในหลักสูตรฯจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 89.06



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจําปการศึกษา 2554

42

42

3. ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 88.38

4. ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 88.38

5. ตัวบงชี้ท่ี 5 ผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 100

6. ตัวบงชี้ท่ี 6 ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี คิดเปนรอยละ 100

7. ตัวบงชี้ท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปนรอยละ 92.06

8. ตัวบงชี้ท่ี 9 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 100

9. ตัวบงชี้ท่ี 10 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ
คิดเปนรอยละ 100

10.ตัวบงชี้ท่ี 11 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 92.92

11.ตัวบงชี้ท่ี 12 ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา ระดับดีท่ี 4.07

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้

1. ตัวบงชี้ท่ี 7 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 67.07

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย 15 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดมีการกําหนดใหพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาสาขา

งานหรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชนมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนอยางตอเนื่อง

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ

รายวิชาปรับปรุงแผนการเรียน ท้ังภายในสถานศึกษาและไดรวมมือกับสถานประกอบการ พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  แผนการเรียน
โดยนําขอมูลท่ีไดจากการประชุมรวมกับสถานประกอบการ  แบบสอบถาม  ศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงานมาจัดทําแผนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชาหรือ

แผนการเรียนท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100
ของหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการจัดกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูมีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเก่ียวของ มีการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน

ความพยายาม
ผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมหรือการบูรณาการความรูจาก

รายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัดการประเมินผลอยาง
หลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน จํานวน 192 แผนการเรียนรูจากรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในป
การศึกษา 2554 จํานวน 192 รายวิชา

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ประเมินผลระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายในเรื่อง

การจัดทําแผนการสอน ผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการสอน มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาท่ีจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ พบวามีการปฏิบัติครบทุก
หัวขอและมีแผนการสอน จํานวน 192 วิชา จากจํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดทําการสอนในปการศึกษา
2554 ท้ังสิ้นจํานวน 192 วิชา คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเก่ียวของ มีการ

ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนทุกภาคเรียน  และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดประเมินผลระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ใน

เรื่องการจัดทําแผนการสอน ผลการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และโดยภาพรวม
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนในภาคเรียนท่ี 1/2554 อยูในระดับ 4.34 และ
ภาคเรียนท่ี 2/2554 อยูในระดับ 4.33 ซึ่งเกณฑการตัดสินการประเมินระดับคุณภาพอยูในระดับดี
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ผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินคุณภาพการสอนพบวาโดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอนท้ัง 2 ภาคเรียน เฉลี่ยอยูในระดับดี ( x = 4.33) จากมาตรประมาณคา 5 ระดับ เม่ือพิจารณาเกณฑ
การประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับ

การจัดการเรียนการสอน ใหตรงกับความตองการ และทันสมัยเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ภายในปการศึกษา
2554 ซึ่ง เม่ือเทียบกับงบดําเนินงาน

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดดําเนินงานเก่ียวกับงบประมาณ เก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ

สําหรับการจัดการเรียน การสอนในแตละแผนกอยางเหมาะสมเพียงพอตรงกับความตองการ มีความทันสมัย
ตอสถานการณปจจุบันและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ

เรียน การสอน 1,013,360.82 บาท จากงบดําเนินการ 15,956,826.53 บาท คิดเปนรอยละ 6.35 ตอ
งบประมาณท้ังหมด ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ปรับปรุง

ตารางแสดงผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสม รวม 1,013,360.82 บาท  งบดําเนินการ 15,956,826.53 บาท คิดเปนรอย
ละ 6.35 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง

ลําดับท่ี แผนกวิชา รวมงบประมาณ
1 ชางยนต 227,328.50
2 ชางไฟฟา 104,060.65
3 ชางอิเล็กทรอนิกส 163,967,67
4 ชางเทคนิคพ้ืนฐาน 60,500.oo
5 บัญชี 33,000.00
6 คอมพิวเตอรธุรกิจ 94,505.00
7 สามัญ 32,999.00

รวม 1,013,360.82
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ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ใหความสําคัญตอการจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร

การบริหารจัดการ การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียน
ในรายวิชาท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเอ้ือตอการ
เรียนรู ทันสมัย และเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดหองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 4 หอง มีเครื่อง

คอมพิวเตอรจํานวน 80 เครื่อง ซึ่งเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา จากการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนใน

รายวิชาท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางานในอัตราสวน 1 คน:
1 เครื่อง ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีระบบการบริหารจัดการความเหมาะสม ในการจัดอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเตอรเน็ต ท่ีมีสื่อ
หลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ท่ีเพียงพอ
และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา  สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังภายในและภายนอก
หองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สนับสนุนใหงานอาคารสถานท่ีและทางแผนกวิชาตาง ๆ ใหมีการพัฒนา

ปรับปรุงซอมแซม การจัดสถานท่ีการเรียนการสอน สถานท่ีศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมสิ่ง
อํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในแตละครั้งท่ีจัดสอน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามประเมินผล  ระดับความเหมาะสมของการจัดสถานท่ี  และ

งานอาคารสถานท่ีไดรวมมือกับทางแผนกวิชา จัดสถานท่ีเรียน ท่ีฝกปฏิบัติงาน ท่ีศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ผานเกณฑการประเมินครบตามองคประกอบการพิจารณาทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 มีการวางแผนการใชหองเรียน องคประกอบท่ี 2 มีการใชหองเรียนตามตารางการใช
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องคประกอบท่ี 3 มีการติดตามและประเมินผลการใชหองเรียนองคประกอบท่ี 4 มีการนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนใหงานวิทยบริการและหองสมุดดําเนินการพัฒนาศูนยวิทย

บริการและหองสมุดใหมีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใหบริการ
วิชาการแกนักเรียน  นักศึกษา  ชุมชน  และสังคมได อยางเพียงพอ

ความพยายาม
ทางงานวิทยบริการและหองสมุดไดดําเนินการจัดศูนยวิทยบริการและหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามองคประกอบดังนี้  องคประกอบท่ี 1 จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีในศูนยวิทยบริการ  มีสื่อท่ี
หลากหลายและขอมูลการใชงาน  องคประกอบท่ี 2 มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เชน  ระบบการ
สืบคน  องคประกอบท่ี 3 สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  องคประกอบท่ี 4 มี
การประเมินคุณภาพการใหบริการ

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการติดตามประเมินผล  ระดับความเหมาะสมของการจัดศูนยวิทย

บริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีสื่อท่ีหลากหลาย  มีระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  และมีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการ ครบท้ัง 4 องคประกอบ  ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สนับสนุนใหทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอนจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของเครื่องมือและ

อุปกรณการศึกษา มีการรายงานสถิติขอมูลการใชทุกภาคเรียน ตลอดจนมีการวิเคราะหความพอเพียงของ
ครุภัณฑทุกสาขาวิชาใหพอเพียงเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑ อุปกรณรวมท้ัง
ประสิทธิภาพในการใชงาน ใหสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา

ความพยายาม
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดให แตละสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีการ

ดําเนินการเก่ียวกับระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ โดยคํานึงถึงตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี 2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ 3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีความทันสมัย 4. ประเมินความพึงพอใจ 5. มีการปรับปรุงโดย
ใชผลการประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์
ทุกแผนกวิชามีการควบคุมแสดงขอมูลครุภัณฑ และรายงานผลการใชเครื่องมือและวิเคราะหความ

พอเพียงในแตละครั้งท่ีสอน เหมาะสมกับหลักสูตรและทันสมัยท่ีชัดเจนและมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
คุณภาพครบทุกตัวบงชี้คุณภาพผานเกณฑการประเมินอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สนับสนุนใหงานพัสดุและอาคารสถานท่ี พัฒนา ปรับปรุง แกไข

ซอมแซม ในดานระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ท้ัง
ภายในและภายนอกหองเรียน เชน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครือ่งจักร การจัดระบบแสงสวาง การถายเท
อากาศ การจัดพ้ืนท่ีหองเรียน หองปฏิบัติ การจัดผังหองปฏิบัติการ ระบบปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในสถานศึกษา

ความพยายาม
ทางงานพัสดุและอาคารสถานท่ีไดสนับสนุนใหมีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่ง

อํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษาและมีการติดตามผลการจัดระบบ 8 ประเด็น
ประกอบดวย 1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 2. ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณปองกันอัคคีภัย
3. ปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ 4. สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ ฯลฯ 5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพ้ืนท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาล 6. บันทึกการตรวจ
สภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดความพรอมและประเมินระดับความปลอดภัยของสภาพแวดลอม

และสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ  ของแตละแผนกวิชา  ผานท้ัง 8 ประเด็น  คิดเปนรอยละ
100 ประเมินมาตรฐานผานเกณฑมาตรฐาน  อยูในระดับ  ดี

ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องถือเปนปจจัย

สําคัญของการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ใหบรรลุเปาหมาย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน การฝกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และ
การศึกษาตอ เปนตน
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดสงบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯเขารวมฝกอบรมประชุม

สัมมนาทางวิชาการ  และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯและสงเสริมให
บุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

รอยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดใหความรวมมือหรือรับความรวมมือจาก ผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการ หนวยงานตางๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และไดมีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร และอ่ืนๆ ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา เชนการเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดรวมมือหรือรับความรวมมือจาก ชุมชน สถานประกอบการหนวยงาน

ตาง ๆ การจัดการอาชีวศึกษาและไดมีการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนี้ 1)
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 ครั้ง 2) เงิน จํานวน 2 ครั้ง 3) สถานประกอบการ 82 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดจัดการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2554 จํานวน 86 ครั้ง
ประเมินคุณภาพผานเกณฑอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดความตระหนักในการจัดโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ

สถานประกอบการองคกรวิชาชีพในชุมชน ทองถ่ิน อยางใกลชิดในการจัดการอาชีวศึกษาโดยมีการประสาน
ความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทองถ่ิน ในการวางแผนปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการประสานกับสถานประกอบการในการรวมมือการจัดการศึกษาในป

การศึกษา 2554 ท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี จํานวน 82 แหง เพ่ือรวมจัดการศึกษาใหผูเรียน เกง ดีและ
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน

ชุมชน ทองถ่ิน ในการวางแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพ ในระบบทวิภาคี และการฝกงาน
ในระบบปกติ ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาเปดสอนในปการศึกษา 2554 จํานวน 82 แหง ประเมินคุณภาพ
ผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหแผนกวิชาท่ีเปดทําการสอนดําเนินการจัดโครงการ

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ /ผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ของผูเรียน จากภายนอกสถานศึกษา เชน  สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชน และทองถ่ิน เพ่ือการ
พัฒนาผูเรียนไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดหา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอกสถานศึกษา มาใหความรูแกผูเรียนตั้งแต
2 คน/ชั่วโมง/ภาคเรียนข้ึนไปทุกแผนกวิชา

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒ/ิผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของ กับสาขางานของผูเรียน ท้ังจาก สถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ชุมชน
และทองถ่ิน มารวมในการพัฒนาผูเรียนตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 26 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ตระหนักถึงความสําคัญของอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา  และเนนคุณสมบัติของครูผูสอนเปนสําคัญในเรื่องการใหครูผูสอนประจํา
มีคุณวุฒิดานวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน  จํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา  พนักงานของรัฐ  ครู
จางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
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ความพยายาม
จากขอมูลท่ีสํารวจผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพประจําตอผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาในป

การศึกษา 2554 ในแตละสาขาวิชา มีครูท้ังหมด 29 คนและมีผูเรียนในแตละสาขาวิชาจํานวน 439 คน
คิดเปนอัตราสวนเฉลี่ยแลวครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 15.14 คน  ดังนี้

1) การบัญชี : ครู 4 คน / ผูเรียน 85 คน (1: 21.25)
2) คอมพิวเตอรธุรกิจ : ครู 5 คน / ผูเรียน 84 คน (1: 16.80)
3) ชางยนต : ครู 4 คน / ผูเรียน 66 คน (1: 16.50)
4) ชางไฟฟา : ครู 3 คน / ผูเรียน 48 คน (1: 16.00)
5) อิเล็กทรอนิกส : ครู 3 คน / ผูเรียน 28 คน (1: 9.33)

ผลสัมฤทธิ์
จากผลการสํารวจผูสอนประจําท่ีมีวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนท้ังหมด 5 สาขาวิชา/สาขางานพบ

อัตราสวน ผูสอนท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพ 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน ท่ีเปดสอน คิดเปนรอยละ 100
ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ตระหนักถึงความสําคัญตออัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถดูแลผูเรียนไดท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และแกปญหานักศึกษาออกกลางคันได
โดยการกําหนดแผนการรับนักเรียน แผนอัตรากําลังบุคลากร

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ดําเนินการจัดหาครูผูสอน ท้ังการแจงจํานวนครูท่ีตองการ การดําเนินการ

ประชาสัมพันธ สอบคัดเลือกเพ่ือทําสัญญาจางครูผูสอน ตามผลการสํารวจขอมูลพบวาในปการศึกษา 2554 มี
ผูสอนประจําท้ังหมดจํานวน 29 คน  ตอผูเรียนท้ังหมดจํานวน 439 ของ คิดเปนอัตราสวนเฉลี่ยแลว
ครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 15.14 คน

ผลสัมฤทธิ์
จากผลการสํารวจขอมูลในปการศึกษา 2554 พบวาอัตราสวนผูสอนประจําท้ังหมดตอผูเรียนท้ังหมด

ของสถานศึกษา มีผูสอนจํานวน 29 คน และมีตอผูเรียนจํานวน 439 คน  คิดเปนอัตราสวน เฉลี่ยแลวมี
ครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 15.14 คน ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจําปการศึกษา 2554

51

51

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละ
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ

ดี มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมีคณุภาพ ท่ีมี
คุณภาพครบท้ัง 4 ขอ มากกวารอยละ
75
พอใช มีรายวิชาท่ีมีผลพัฒนาตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมี คุณภาพครบ
ท้ัง 4 ขอ รอยละ 60 -75
ปรับปรุง มีรายวิชาท่ีมีผลพัฒนาตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมี คุณภาพครบ
ท้ัง 4 ขอ ต่ํารอยละ 60 หรือไมปฏิบัติ
ปฏิบัติขอใดขอหน่ึงเพียงขอเดียว

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 13

ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของ
แผนการจดัการเรียนรูแบบ
บูรณาการ

ดี มากกวารอยละ 75
พอใช รอยละ 60 -75
ปรับปรุง ต่ํารอยละ 60

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 14

ตัวบงชี้ท่ี 15 ระดับความพึง
พอใจของผูเรียนตอคณุภาพการ
สอนของครูผูสอน

ดี 4.00 - 5.00
พอใช 3.50 - 3.99
ปรับปรุง 1.00 - 3.49

4.33  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 15

ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของ
งบประมาณทีส่ถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม

ดี มากกวารอยละ 15 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด
พอใช รอยละ 10 - 15 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 10 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด

6.35  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 16
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

ตัวบงชี้ท่ี 17 ระดับความ
เหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ดี ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1
เครื่อง
พอใช ผูเรียน : คอมพิวเตอร 2 คน : 1
เครื่อง
ปรับปรุง ผูเรียน : คอมพิวเตอร 3
คนข้ึนไป : 1 เคร่ือง

1 คน / 1
เครื่อง

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 17

ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรยีน
อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนท่ี
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด

ดี ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติขอ 1- 3
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1- 2

ปฏิบัติ
ทุกขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 18

ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความ
เหมาะสมในการจัด ศูนยวิทย
บริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ี
เรียน มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด

ดี ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ขอ

ปฏิบัติ
ทุกขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 19

ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับความ
เหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ
และอุปกรณ

ดี ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติขอ 1-4
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1-3

ปฏิบัติ
ทุกขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 20

ตัวบงชี้ท่ี 21 ระดับคณุภาพ
การจัด    ระบบความปลอดภัย
ของสภาพ  แวดลอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ี เอ้ือตอการ
เรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน

ดี มากกวารอยละ 70
พอใช รอยละ 60 - 70
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 21

ตัวบงชี้ท่ี 22 รอยละของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ

ดี มากกวารอยละ 89
พอใช รอยละ 75 - 89
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 75

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 22

ตัวบงชี้ท่ี 23 จํานวนครั้งหรือ
ปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ

ดี ระดมทรัพยากรท้ังภายในภายนอก
25 ครั้งข้ึนไป
พอใช ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
ภายนอก 20-24 ครั้ง
ปรับปรุง ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
ภายนอกนอยกวา 20 ครั้ง

86  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 23
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ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีมีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ

20 สถานประกอบการข้ึนไป = ดี,
15 –19 สถานประกอบการ = พอใช,
สถานประกอบการนอยกวา 15 แหง =
ปรับปรุง

82  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 24

ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนคน –
ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาท่ีมี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

> 89 = ดี,
75-89  = พอใช,
< 75 = ปรับปรุง

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 25

ตัวบงชี้ท่ี 26 อัตราสวนของ
ผูสอนประจําท่ีมีคณุวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชา

100 = ดี,
50 - 59  = พอใช,
50  = ปรับปรุง

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 26

ตัวบงชี้ท่ี 27 อัตราสวนของ
ผูสอนประจําตอผูเรียน

ครูผูสอน 1 คนตอผูเรียนนอยกวา
25 คน = ดี
ครูผูสอน 1 คนตอผูเรียน 26-
30 คน = พอใช
ครูผูสอน 1 คนตอผูเรียนมากกวา
30 คน = ปรับปรุง

1: 14  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR ตัว
บงช้ีท่ี 27

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ดี  พอใช ปรับปรุง

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 13 หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100
2. ตัวบงชี้ท่ี 14 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คิดเปนรอยละ 100
3. ตัวบงชี้ท่ี 15 ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน มีระดับความพึงพอใจ 4.33
4. ตัวบงชี้ท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชาอยูในระดับดี
5. ตัวบงชี้ท่ี 18 ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน

พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติ
ทุกขอ อยูในระดับดี

6. ตัวบงชี้ท่ี 19 ความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติทุกขอ อยูในระดับดี

7. ตัวบงชี้ท่ี 20 ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ ปฏิบัติทุกขออยูในระดับดี
8. ตัวบงชี้ท่ี 21 คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี เอ้ือตอการ

เรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ระดับดี
9 .ตัวบงชี้ท่ี 22 บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเปนรอยละ 100
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10.ตัวบงชี้ท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มากกวา 25 ครั้งข้ึนไป อยูในระดับดี

11. ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ จํานวน 82 สถานประกอบการ ระดับดี

12. ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาท่ีมีสวนรวมในการ  พัฒนา
ผูเรียน คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับดี

13. ตัวบงชี้ท่ี 26 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา คิดเปน รอย
ละ 100 อยูในระดับดี

14. ตัวบงชี้ท่ี 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน นอยกวา 25 คนตอครูผูสอน 1 คน อยูในระดับดี

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ตัวบงชี้ท่ี 16 งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 6.35

มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาดูแลติดตามใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับ

การเรียนและความประพฤติของผูเรียนอยางใกลชิด เพ่ือใหผูเรียน สามารถแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ
เรียนได จึงใหความสําคัญตอระบบครูท่ีปรึกษาเปนอันดับตนๆ โดยการกําหนดใหครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนตอนเชา
ชวงกิจกรรมหนาเสาธง และจัดตารางเรียน มีชั่วโมง Homeroom ทุก ๆ สัปดาห

ความพยายาม
จากท่ีกําหนดนโยบายใหครูท่ีปรึกษาพบผูเรียน และเยี่ยมบานนักศึกษาทําใหครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนใน

กิจกรรม Home Room ทุกสัปดาห มีสถิติการรายงานของครูท่ีปรึกษาจัดโดยงานครูท่ีปรึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ในปการศึกษา 2554 วิยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดจัดใหผูเรียน (ท้ังกลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษาเพ่ือ

ดูแลติดตามใหคําปรึกษา ฯลฯ เฉลี่ยจํานวน 35 ครั้ง/ป ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดี
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ตัวบงช้ีท่ี 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีโครงการการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหกับผูเรียนทุกคนเปน

ประจําทุกปเพ่ือตรวจเช็คความพรอมทางรางกายใหพรอมตอการเรียนเนื่องจากผูเรียนจะตองมีรางกายท่ีพรอม
ท่ีจะตองเรียนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดบริการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหกับผูเรียนเม่ือ วันท่ี 16

มิถุนายน 25544 โดยศูนยตรวจสุขภาพ บริษัท โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด และผูท่ีไมมาในวันดังกลาว
ทางวิทยาลัยฯไดดําเนินการใหไปติดตอและรับการตรวจกับงานปกครอง หรือโรงพยาบาลตามลําดับตอไป

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2554 นักเรียน

นักศึกษา จํานวน 300 คน จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 311 คน คิดเปนรอยละ 96.46 ผล
การประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 30 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีความตระหนักเก่ียวกับการใหความสําคัญกับการแกปญหาผูเรียนออก

กลางคันโดยใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด และมีความสนใจเปนพิเศษ เปดโอกาส
ทางการศึกษาใหมีความเสมอภาคโดยท่ัวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือลดปริมาณ
ผูเรียนออกกลางคัน

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนไดทุกสาขา สามารถยายสาขาวิชาไดและ

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ พัฒนาหองเรียน สื่อการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน พรอมท้ังใหครูท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลือ จัดใหพบนักศึกษาทุกสัปดาห (Home Room)
เพ่ือชวยเหลือแกปญหาผูเรียนตลอดจนติดตามไปพบท่ีบานทําใหรอยละของผูออกกลางคัน จากการลาออก
และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา หรือกรณีอ่ืนๆ

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดสํารวจผูเรียนท่ีออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปน

นักเรียนนักศึกษา หรือกรณีอ่ืน ๆ โดยภาพรวมจากผูเรียนแรกเขาจํานวน 417 คน ปจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา
จํานวน 311 คน ออกกลางคันในปการศึกษา 2554 จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 26.38 ประเมิน
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน
หลักสูตร ปวช.

สาขาท่ี สาขาวิชา จํานวนผูเรียนแรกเขา
จํานวนผูเรียนท่ีออก

กลางคัน
รอยละท่ีออกกลางคันเมื่อ

เทียบกับแรกเขา

1 ยานยนต             ปวช.1 31 15 48.39
ปวช.2 24 10 41.67
ปวช.3 15 - -

2 ไฟฟากําลัง ปวช.1 26 12 46.15
ปวช.2 21 7 33.33
ปวช.3 14 6 42.86

3 อิเล็กทรอนิกส   ปวช.1 8 2 25.00
ปวช.2 17 3 17.65
ปวช.3 11 3 27.27

4 การบัญชี         ปวช.1 16 2 12.50
ปวช.2 29 12 41.38
ปวช.3 32 5 15.63

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปวช.1 28 14 50.00
ปวช.2 25 7 28.00
ปวช.3 26 6 23.08

รวม 323 104 32.20
หลักสูตร ปวส.

สาขาท่ี สาขาวิชา จํานวนผูเรียนแรก
เขา

จํานวนผูเรียนท่ี
ออกกลางคัน

รอยละท่ีออก
กลางคันเมื่อเทียบ

กับแรกเขา
1 การติดตั้งไฟฟา ปวส.1 6 - -
2 การติดตั้งไฟฟา  ปวส.2 6 - -
3 เทคนิคยานยนต  ปวส.1 5 - -
4 เทคนิคยานยนต  ปวส.2 16 - -
5 การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 1 5 - -
6 การพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 2 23 - -
7 การบัญชี    ปวส. 1 13 4
8 การบัญชี    ปวส. 2 20 2

รวม 94 6 6.38

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา ในระดับ ปวช. คิดเปน

รอยละ 32.20 ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 6.38 และรวมผูเรียนท่ีออกกลางคันในระดับ ปวช. และ
ปวส. คิดเปนรอยละ 26.38 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช ปรับปรุง
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ตัวบงช้ีท่ี 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพ และ
มนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/แผนกวิชา ท่ีเปดทําการสอน

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดจัดโครงการและเขารวมกิจกรรมท่ี

สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
หลากหลาย เชน โครงการตอบปญหาทางวิชาการโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
โครงการเทคนิคการทํางานเปนทีม เปนตน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีครบทุกดานสรางความเขมแข็งใหกับ
สังคมและประเทศชาติตอไป

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการจัดโครงการและผูเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ครบท้ัง 3 ดานทุก
สาขาวิชา/สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ไดมอบหมายใหงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กําหนดโครงการกิจกรรม

ท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในระหวางปการศึกษา
2554 ไวอยางเปนระบบชัดเจน และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับ
นักเรียน ทุกสาขาวิชาสาขางาน

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน เชน พิธีไหว
ครู โครงการสงเสริมมารยาทไทยโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนตน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดจัดใหนักศึกษาจัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครบท้ัง 2 ดานทุกสาขาวิชา/สาขา
งาน คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร

ดําเนินงาน
ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน

สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนคร้ังของ
การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

ดี มากกวา25คร้ังตอ
ป
พอใช 20-25 คร้ังตอ
ป
ปรับปรุง นอยกวา
20 คร้ังตอป

35 ครั้ง / ป  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงช้ีท่ี 28

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนคร้ังของ
การจัดบริการตรวจสารเสพตดิ
ใหกับผูเรียน

ดี 1 ครั้งตอปหรือ
มากกวาและจํานวน
ผูเรยีนท่ีไดรับการตรวจ
มากกวารอยละ 90
พอใช 1 คร้ังตอปหรือ
มากกวาและจาํนวน
ผูเรียนที่ไดรับการ
ตรวจ รอยละ 80-90
ปรับปรุง 1 ครั้งตอป
หรือมากกวาและ
จํานวนผูเรียนท่ีไดรับ
การตรวจนอยกวารอย
ละ 80 หรือไมมีการ
ตรวจจํานวนครั้งของ
การจัดบริการตรวจ สาร
เสพติดใหกับผูเรียน
ท้ังหมด
ในสถานศึกษา

96.46  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงช้ีท่ี 29

ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียน
ที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรก
เขา

ดี นอยกวารอยละ 31
พอใช รอยละ 31-40
ปรับปรุง มากกวารอย
ละ 40 รอยละของ
ผูเรยีนท้ังหมดท่ีออก
กลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา

26..38  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงช้ีท่ี 30



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจําปการศึกษา 2554

59

59

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนคร้ังและ
ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดงีามในวชิาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ

ดี มากกวารอยละ 80
พอใช รอยละ 75-
80
ปรับปรุง นอยกวา
รอยละ 75รอยละ
ของสาขาวิชา/สาขา
งานที่มีการจัด
กิจกรรม
ทั้ง 3 ประเภท
กิจกรรม

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงช้ีท่ี 31

ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนคร้ังและ
ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

ดี มากกวารอยละ 80
พอใช รอยละ 75-
80
ปรับปรุง นอยกวา
รอยละ 75 รอยละ
ของสาขาวิชา/สาขา
งานที่มีการจัด
กิจกรรม
ทั้ง2 ประเภทกิจกรรม

100  รายงานประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงช้ีท่ี 32

ผลการประเมินมาตรฐาน 3  ดี  พอใช ปรับปรุง

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตวับงชี้ท่ี 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 35 ครั้งตอป อยูในระดับดี
2. ตัวบงชี้ท่ี 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน1 ครั้งตอปและ จํานวนผูเรียนท่ี

ไดรับการตรวจ คิดเปนรอยละ 96.46 อยูในระดับดี
3. ตัวบงชี้ท่ี 30 ผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขาคิดเปนรอยละ 26.38 อยูในระดับดี
4. ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดี

งามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ คิดเปนรอยละ 100
5. ตัวบงชี้ท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 100

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานดานการบริการวิชาชีพสูสังคม  ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการวางนโยบายการจัดการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีให
บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยเนนใหบุคลากรภายในสถานศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยทุกโครงการมีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายและตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ดําเนินการตามนโยบายในการจัดการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือใหบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยให
บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน มีสวนรวมในกิจกรรมตรงตามเปาหมายและ วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เชน

1. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน
2. โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน (ชวงเทศกาล)
3. โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี
4. โครงการ 108 อาชีพ
5. โครงการหลักสูตรระยะสั้น

ผลสัมฤทธิ์
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใหบริการ

วิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 34 รอยละของบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี กําหนดใหมีการดําเนินการประชุมวางแผน เพ่ือพิจารณา ในการจัดสรร
งบประมาณประจําป สําหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีดําเนินการประชุมวางแผน เพ่ือพิจารณา  ในการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป สําหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพท่ีเหมาะสม
ตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ประชาชนในปการศึกษา 2554 รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,762,255.32 บาท
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการใหบริการ

วิชาชีพฯ รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ เปนจํานวนท้ังหมด 932,300 บาท จากงบดําเนินการท้ังหมด
22,467,346.53 บาท คิดเปนรอยละ 4.15 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี

ตารางแสดงผลการประเมิน
ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน

ท่ีใช/บาท
รอยละ/

งบประมาณ
1 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 590,000
2 โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน (ชวงเทศกาล) 78,300
3 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี -
4 โครงการ108 อาชีพ 14,000
5 โครงการหลักสูตรระยะสั้น 250,000

รวม 932,300
สรุปผลการประเมิน

จากตารางพบวา รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบดําเนินการโดยคิดเปนรอยละ 4.15 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี
 พอใช  ปรับปรุง

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร

ดําเนินงาน
ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน

สนับสนุนดี พอใช ปรับปรุง
ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหบริการวิชาชีพ

> 4 กิจกรรม/
โครงการ = ดี ,
2 - 3 กิจกรรม/
โครงการ = พอใช,
< 0 - 1 กิจกรรม/
โครงการ = ปรับปรุง

จํานวน 5
กิจกรรม

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 33

ตัวบงชี้ท่ี 34 รอยละของ
งบประมาณในการจดักิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและ
ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ

> 0.20% = ดี,
0.11 – 0.20% =
พอใช,
< 0.11% = ปรับปรุง

รอยละ 4.15  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 34

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  ดี  พอใช  ปรับปรุง
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ จํานวน 5 กิจกรรม
2. ตัวบงชี้ท่ี 34 งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 4.15

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานดานนวัตกรรมและการวิจัย  ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย งานโครงงาน
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอน บุคลากร ผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน มี
การสรางและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ โครงงาน ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน โดยมีการประชุมครูและบุคลากร ในการ
มอบนโยบายเก่ียวกับการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัย ซึ่งเปนนโยบายหลักของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกําหนดโครงการการจัดทํา วิจัย จัดหาแบบอยางขอมูลงานวิจัยท่ีถูกตอง
เผยแพรแกครู บุคลากร และผูเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํางานวิจัยฯ จัดทํานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดตั้งเกณฑไวแตละ
สาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอนตองมีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวช. 2 ชิ้น/ป
การศึกษา ระดบั ปวส. 8 ชิ้น/ปการศึกษา
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอน บุคลากร ผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมี
การสรางและ พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ โครงงานฯ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังหมด 82 ชิ้น แยกเปน

1. แผนกวิชาชางยนต ระดับ ปวช. จํานวน 10 ชิ้น ระดับ ปวส. จํานวน 8 ชิ้น
2. แผนกวิชาไฟฟากําลัง ระดับ ปวช. จํานวน 2 ชิ้น ระดับ ปวส. จํานวน 8 ชิ้น
3. แผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. จํานวน 11 ชิ้น ระดับ ปวส. จํานวน 8 ชิ้น
4. แผนกวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. จํานวน 5 ชิ้น ระดับ ปวส. จํานวน 5 ชิ้น
5. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวช. จํานวน 4 ชิ้น

ผลสัมฤทธิ์
พบวาในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดเปดสอน 5 สาขางาน ผานเกณฑ ปวช. 2

ชิ้น /ปการศึกษา และปวส. 8 ชิ้น / ปการศึกษา 5 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคุณภาพผานเกณฑ
มาตรฐาน อยูในระดับ ดี



รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุี ประจําปการศึกษา 2554

63

63

ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอน ผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสราง
และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ โครงงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และนําผลงานท่ีไดจัดทําเผยแพรและรวมในการแขงขัน
ระดับชาติ ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ไดตั้งเกณฑไวแตละสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอนตองมี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ท่ีสามารถนําไปใชเปนประโยชนทางวิชาชีพ และทําการเผยแพร
ระดับชาติ จํานวนผลงานตั้งแต 3 ชิ้นงานข้ึนไป
ความพยายาม

ผูสอน บุคลากร ผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการสรางและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และ โครงงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน และนําผลงานท่ีไดจัดทําเผยแพรและรวมในการแขงขันระดับชาติ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได
ดําเนินการ

1. วิจัยในชั้นเรียน จํานวน 29 เรื่อง
2. วิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเปนประโยชนในการใชประกอบอาชีพ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน จํานวน 14 ชิ้น

ผลสัมฤทธิ์
พบวาในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย

โครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ จํานวน 14 ผลงาน และ ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ
ดี

ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดใหมีการประชุมดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนและบุคลากรมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ทุกรูปแบบ รวมถึงการเผยแพรผลงานท่ีมีการจัดสรางข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน
และประเทศชาติ

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสราง พัฒนาและ เผยแพร

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ วิจัย และโครงงานในแตละสาขางาน โดยในโครงการปการศึกษา 2554 ซึ่งไดรับ
งบประมาณในการจัดทํา 250,000 บาท เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์
โดยภาพรวมวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดใชจายงบประมาณสําหรับการสราง พัฒนาและเผยแพร

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ วิจัย และโครงงานในทุกสาขาวิชา/สาขางาน  รวมท้ังสิ้นจํานวน 250,000 บาท เทียบ
กับงบดําเนินการท้ังหมด 15,956,826.53 บาท คิดเปนรอยละ 1.57 ประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน
อยูในระดับดี

ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดสราง ความตระหนัก ในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียน จัดทํา

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานเพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม
พัฒนาประเทศชาติ และเผยแพรผลงานท่ีจัดทําเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบ ในทุกรูปแบบอยางหลากหลาย
ท่ีมีการจัดสรางข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ

ความพยายาม
ครูและผูเรียน ไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานดังกลาวจัดประกวดแขงขันเผยแพร

ทางสื่อตางๆ เชน วิทยุ แผนพับ ฯลฯ เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ รวม จํานวน 15 ครั้ง 4
ชองทาง 81 ผลงาน ดังนี้

1. อินเตอรเนต็ จํานวน 15 ครั้ง 1 ชองทาง
2. วารสารหนังสือ จํานวน 15 ครั้ง 1 ชองทาง
3. นิทรรศการ จํานวน 15 ครั้ง 1 ชองทาง
4. ประชุม สัมมนา จํานวน 15 ครั้ง 1 ชองทาง

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดนําผลงานและขอมูลท่ีเปน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ ของครู
และผูเรียนในระหวางปการศึกษา 2554 รวมท้ังสิ้น จํานวน 15 ครั้ง 4 ชองทาง ผลการประเมินคุณภาพผาน
เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธิก์าร
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน

ดี พอใช ปรับปรุง

ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงาน

ดี รอยละ 100
พอใช รอยละ 75-99
ปรับปรุง นอยกวารอย

ละ 75 รอยละของสาขา
งาน ท้ังหลักสูตร ปวช.

และ ปวส. ท่ีมีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและ โครงงาน

100  รายงาน
ประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงชี้ท่ี
35

ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวน
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย   โครงงาน  ท่ีมี
ประโยชนทางวิชาชีพและ/
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ

ตั้งแต 3 ชิ้นข้ึนไป =
ดี , 2 ชิ้น = พอใช, 1
ชิ้นหรือนอยกวา =
ปรับปรุง

14 ชิ้น  รายงาน
ประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงชี้ท่ี
36

ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของ
งบประมาณท่ีใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานตองบดําเนินการ

> 1.00%(ของ
งบดําเนินการท้ังหมด)
= ดี , 0.50 –
1.00%= พอใช, <
0.50%=ปรับปรุง

1.57  รายงาน
ประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงชี้ท่ี
37

ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนครั้ง
และชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน

> 4 = ดี ,
3 – 4  = พอใช,
< 3 =ปรับปรุง

15 ครั้งและ
4 ชองทาง

 รายงาน
ประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทํา
SAR ตัวบงชี้ท่ี
38

ผลการประเมินมาตรฐาน ท่ี 5  ดี  พอใช ปรับปรุง
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน คิดเปนรอยละ 100
2. ตัวบงชี้ท่ี 36จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย   โครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/ไดรับการ

เผยแพรระดับชาติ อยูในระดับ ดี
3. ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย

และโครงงาน จํานวน 15 ครัง้ 4 ชองทาง อยูในระดับดี

จุดท่ีตองพัฒนา
1. ตัวบงชี้ท่ี 37 งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 0.68 อยูในระดับดี

มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานดานภาวะผูนําและการจัดการ  ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงช้ีท่ี 39 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

ความตระหนัก
ฝายบริหารใชความรู ความสามารถในการบริหารงาน การใชภาวะผูนํา การใหคําแนะนํา การผสาน

ความรวมมือของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดการการศึกษา

นอกจากนี้ วิทยาลัย ไดนําขอเสนอแนะของ สมศ. สูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีใหดําเนินการจัด
โครงการ กิจกรรม หรืองานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายขอเสนอแนะตางๆ   ผูรับผดิชอบในแตละงานเปน
ผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ กิจกรรม หรืองาน และนําไปกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปของวิทยาลัย

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไดกําหนดข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัติโดยยึดขอปฏิบัติตามเกณฑ

กําหนดของตัวบงชี้โดยมีกิจกรรมหรือโครงการดําเนินการ  เชน จัดทําแผนภูมิบริหารวิทยาลัยการอาชีพปราณ
บุรี มอบหมายหนาท่ีพิเศษในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประชุมบุคลากร จัดโครงการความรวมมือภายใน
อศจ. จัดโครงการความรวมมือบริหารทรัพยากรรวมกับสถานประกอบการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ดาน
วิชาชีพและวิชาการ  รวมท้ังจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพการบริหารของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีการกระจายอํานาจสูวิทยาลัยการอาชีพ

ปราณบุรีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบ
ได  ได จัดทํา 8 ขอ  ระดับคุณภาพการบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีคุณภาพ ระดับ ดี
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ตารางแสดงผลการประเมิน

ลําดับ รายการปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา 
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดหมาย เปาหมาย

ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง


3. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การบริหารการตัดสินใจและการจัดการศึกษา



4. การพ่ึงตนเองสถานศึกษามีระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบดําเนินงานตามความพรอมของตนและสถานการณ



5. สถานศึกษาไดมีการระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกตลอด
ถึงแสวงหาความรวมมือจากภายนอกในการจัดการศึกษา



 ุ6. สามารถปรับใชการบริหาร ตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์
ความตอเนื่องและหลากหลาย



7. มีการพัฒนาตนเอง, องคกร, วิชาชีพ , บุคคล, ทีมงาน เพ่ือการ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู



8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล  โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



แบบสอบถามการประเมินผลการจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษา
จํานวนบุคลากรในสถานศึกษาท่ี

ตอบแบบสอบถาม
ชาย หญิง ระดับคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษา

ดี ปานกลาง ปรับปรุง
49 25 24 71.43 14.29 14.29

สรุปผลการประเมิน
จากตารางพบวา ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา หรือแผน

ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได วิทยาลัยการอาชีพ
ปราณบุรีปฏิบัติไดท้ังหมด 8 ขอ  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช ปรับปรุง
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ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีความตระหนัก ถึงการปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ในการกํากับ ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษากําหนด ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการสํารวจใบประกอบวิชาชีพครู และไดทําการประเมินบุคลากรดาน

คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  การนําครูเขารวมงานกิจกรรมกับชุมชนในทุก ๆ ดาน
ในวันสําคัญตาง ๆ และการปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวิทยาลัยฯ และจัดทําระเบียบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ความสําเร็จ
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการประเมินบุคลากร ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจํานวน 29 คน คิด

เปนรอยละ 100 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 และทุกคนประเมิน
ผานตามเกณฑท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ 100 ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสารสนเทศเปนอยางยิ่ง ระบบ
สารสนเทศถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายใน การมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการกําหนดกลยุทธ วิธีการ และรูปแบบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  โดยกําหนดเปน
นโยบายและนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ดังนี้

1. กําหนดเปนนโยบายใหมีบุคคลและหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลและสารสนเทศในแตละดาน
พรอมท้ังสนับสนุนการดําเนินงาน ใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถดานระบบสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง

2. ตระหนักถึงคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู จึงไดกําหนดใหมีระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับผูเรียน สาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอน งบประมาณ อาคารสถานท่ี
การบริหารงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. วางแผนพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร
เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  และบริการขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ
ความรู

4. กําหนดใหมีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความรูของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีสวนในการการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา ท้ัง

การกําหนดกลยุทธ วิธีการ และรูปแบบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  โดยกําหนดเปนนโยบายและ
นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ดังเชน

1. มีการนําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรูมาสูการปฏิบัติท้ังใน
รูปแบบของการบันทึกขอมูลในกระดาษ และขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบการบริหารเครือขาย
สารสนเทศ  ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการพัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริการ
และการจัดการความรู

3. มีการสงเสริมใหงานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล  ใชระบบ
ฐานขอมูลรวมกัน ในการจัดการขอมูลผูเรียนและขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอนผานโปรแกรม STD2003 ซึ่งเปน
ขายงานท่ีดึงเอาระบบงานทะเบียน/วัดผล/หลักสูตร ไวดวยกัน และใชขอมูลรวมกัน โดยโปรแกรมสามารถ
จัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา

4. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริการรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบคลังกําลังคนอาชีวศึกษา (V-cop-
net) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) และระบบเบิกจายดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบ LAN
โปรแกรม ศธ.02 งานทะเบียน (GPA)
ความสําเร็จ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูใน
สถานศึกษา ปฏิบัติตามไดครบทุกองคประกอบการประเมิน ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน

ดี พอใช ปรับปรุง
ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคุณภาพการ
บริหารของผูบริหารท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร และ
การมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได

8 ขอ = ดี , 6
– 7 ขอ =
พอใช, < 6 ขอ =
ปรับปรุง

ปฏิบัติได 8
ขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 39

ตัวบงชี้ท่ี 40 รอยละของ
บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี = > 90%
พอใช = 85 –
90% ปรับปรุง = <
85%

100  รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 40

ตัวบงชี้ท่ี 41 ระดับคณุภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา

ปฏิบัติขอ 1 - ขอ
4 หรือปฏิบัติครบ
ท้ัง 5 ขอ = ดี ,
ปฏิบัติขอ 1– 3 =
พอใช ,ปฏิบัติ 1
ขอ – ขอ 2 หรือ
ไมไดดําเนินการ =
ปรับปรุง

ปฏิบัติได 5
ขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 34

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6  ดี  พอใช ปรับปรุง

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใสตรวจสอบไดปฏิบัติไดครบ 8 ขอระดับดี
2. ตัวบงชี้ท่ี 40 บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพคิดเปน

รอยละ 100 อยูในระดับดี
3. ตัวบงชี้ท่ี 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ปฏิบัติ

ครบ5 ขอ อยูในระดับดี

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพศึกษาอยางตอเนื่อง

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ใหความสําคัญกับระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเนื่องโดยไดมีการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม กระบวนการในการจัดการประกันคุณภาพรวมกับ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ
ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน มีคูมือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและเกณฑการประกัน
คุณภาพ และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนและผูจบการศึกษาใหมี
คุณภาพยิ่งข้ึน
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการดําเนินการโครงการงานประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง รวมท้ังเกิดการพัฒนาและกําหนดแผนปฏิบัติงานประกันท่ีมีคุณภาพใหสูงข้ึน เปน
โครงการท่ีดําเนินปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนและผูจบการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

โดยได มีการดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของวิทยาลัยฯเปนรูปแบบท่ีชัดเจน อยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนนําผลการประเมินจากภายนอกและภายใน มาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิบัติครบตาม
เกณฑการตัดสินการปฏิบัติงาน ท้ัง 4 ขอ ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี

ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ใหความสําคัญในการจัดการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพภายใตระบบและ

กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการเผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการ
สถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐานและมี
การจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา
รวมท้ังสาธารณชน มีการดําเนินการนําผลการตรวจประเมิน ขอเสนอแนะของ สมศ. รอบ 2 และ ภายในโดย
ตนสังกัด มาใชพัฒนาปรับปรุงการบริหาร โดยดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของ
วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง รวมท้ังจัดเรียนการสอนซึ่งพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอกรรมการ

สถานศึกษา สาธารณชน และมีการนําผลการประกันมาใชในการปรับปรุงการบริหารงานใหไดมาตรฐาน โดย
ดําเนินการตามโครงการติดตามงานประกันคุณภาพภายของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง รวมท้ังจัดเรียนการสอน
ซึ่งพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยปฏิบัติครบตามเกณฑการตัดสินท้ัง 3
ขอ ผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ ดี

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพภายใน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงช้ี

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

การ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน

ดี พอใช ปรับปรุง
ตัวบงชี้ท่ี 42 ระบบกลไกในการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ือง

มีการปฏิบตัิครบท้ัง
3 ขอ = ดี ,
ปฏิบัติขอ 1 และ 2
= พอใช, ปฏิบัติขอ
1 เพียงขอเดี่ยว =
ปรับปรุง

ปฏิบัติได 4
ขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 42

ตัวบงชี้ท่ี 43 ประสิทธิผลของการ
ประกันคณุภาพภายใน

มีการปฏิบตัิครบท้ัง
3 ขอ = ดี ,
ปฏิบัติขอ 1 และ 2
= พอใช, ปฏิบัติขอ
1 เพียงขอเดี่ยว =
ปรับปรุง

ปฏิบัติได 3
ขอ

 รายงาน
ประมวลผลขอมูล
เพ่ือจัดทํา SAR
ตัวบงช้ีท่ี 43

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  ดี  พอใช ปรับปรุง

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
1. ตัวบงชี้ท่ี 42ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่องปฏิบัติไดครบท้ัง 4 ขอ
2. ตัวบงชี้ท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติไดครบท้ัง 3 ขอ

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้
-
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บทที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีโดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ี

วิทยาลัยฯมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ และยังมีบางตัวบงชี้ท่ีวิทยาลัยยังตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
1. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีผลการประเมิน  ระดับดี เรียงตามลําดับมาตรฐานและตัวบงช้ี ดังนี้

มาตรฐานท่ี 1
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 2 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 3 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 4 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 6 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี

มาตรฐานท่ี 2
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 13 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 14 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 15 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 17 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 18 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 19 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 20 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 21 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 22 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 23 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 24 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 25 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 26 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 27 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
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มาตรฐานท่ี 3
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 28 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 29 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 30 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 31 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 32 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี

มาตรฐานท่ี 4
มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 33 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 34 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ ดี

มาตรฐานท่ี 5
มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 35 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 36 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 37 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ ดี
มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 38 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี

มาตรฐานท่ี 6
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 39 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 40 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 41 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี

มาตรฐานท่ี 7
มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 42 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี
มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 43 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ   ดี

2.มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีผลการประเมิน  ระดับพอใช เรียงตามลําดับมาตรฐานและตัวบงช้ี ดังนี้
มาตรฐานท่ี 1
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 7 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ พอใช

3.มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับมาตรฐานและตัวบงช้ี ดังนี้
มาตรฐานท่ี 2
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการประเมิน อยูในเกณฑ ปรับปรุง
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4. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของวิทยาลัย ซึ่งพอสรุปภาพรวมไดดังนี้
4.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

การเปลี่ยนแปลง
4.2การจัดทําและผลิตนวัตกรรมการสอนใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน
4.3 จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ความสามารถและเต็มศักยภาพ
4.4 การเตรียมการรับการประเมินแบบเขมขนลงรายแผนกวิชา
4.5 ปรับปรุงหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือผลผลิตท่ีไดตรงกับความตองการ ของ

ตลาดแรงงาน
4.6 จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดในรายมาตรฐานทุกมาตรฐาน
4.7 การเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ตอสาธารณชนเพ่ิมข้ึน
4.8 นําหลักบริหารโดยใช PDCA อยางจริงจัง  โดยเนนการติดตาม  การปฏิบัติกิจกรรมทุก

ครั้งแลวนํามาพัฒนาอยางตอเนื่อง

5. สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (แนวทางการนําเสนอ)
5.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ในวิทยาลัย จาก

สถาบันการศึกษา อ่ืนๆ ในทองถ่ิน
5.2การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
5.3การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.4จัดหาวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการสอนแบบบูรณาการเนนฐานสมรรถนะรายวิชา

จุดเดนของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
1. มีคูมือและแผนการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน
2. มีการแตงตั้งบุคคลกรเพ่ือรับผิดชอบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานตามความเหมาะสมและ

ความถนัด
3. มีการวางแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
4. มีการตรวจประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
5. มีการเผยแพรงานประกันคุณภาพภายใน  ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน

จุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง




