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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ได้จัดทาและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ภายใต้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ประเด็นการประเมิน มีวิสัยทัศน์ใ น
การพัฒนาคือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนุกและดี มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเต็มศักยภาพ บูรณา
การสู่มาตรฐานสากล และสามารถดารงตนอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุ ข” ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2559-2561 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
เก่ง ดี มีสุข และรักความเป็นไทย พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วิทยาลัยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ตั้งอยู่ 41
ตาบลตาตัว อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดสอน 5 สาขาวิชา ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีผู้เรียนจานวน
ทั้งสิ้น 550 คน แบ่งเป็นระดับ ปวช. 432 คน และ ปวส. 118 คน มีผู้บริหาร 4 คน มีครูผู้สอน 27 คน เป็นครู
ประจา 11 คน ครูพิเศษ 8 คน มีบุคลากรสนับสนุน 10 คน มีผลการดาเนินการด้านคุณภาพการศึกษาทั้ง 3
มาตรฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
1.2 จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นผ่ า นการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ภาคทฤษฎี ต ามเกณฑ์ คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติตามเกณฑ์คุ ณภาพของ
สถานศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษามีผู้เรียนผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีผู้เรียนในประเภท
วิชาบริหารธุรกิจผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
จานวนมากและสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านทักษะสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและสถานศึกษามีกระบวนการในการ
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนที่เป็นระบบสถานศึกษามีการจัดเสวนาสถานประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้ ส ถาน
ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ทาให้ผู้บริห าร
รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้ชัดเจนครูมีส่วนร่วม และทุ่มเทกับการพัฒนาตนเอง และวิธีการจัดการ
เรียนรู้สถานศึกษาแบ่งการบริ หารงานด้ านต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้ทุกฝ่ ายในวิทยาลั ย เป็ น
ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการเป็นจานวนมากสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
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สถานศึกษาโดยเพิ่มวิชาโครงการให้กับผู้เรียนได้เรียนตั้งแต่ชั้นปี 1 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในการทาโครงการ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา แต่จานวนรางวัลระดับชาติด้านวิชาการของ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชายังมีน้อยและจานวนแบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับ
กลับเทียบกับที่ส่งไปยังมีอัตราที่ไม่เ ป็นไปตามที่ คาดหวัง จ านวนผู้เรียนที่ สมัครเข้ าทดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานของกรมพัฒนาฝีมื อแรงงานยังไม่ค รบทุก คนและจ านวนผู้ เรียนในประเภทวิ ช าอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานยังน้อยมากวิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนที่ทา
ความดี ประพฤติดี ที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนหมดกาลังใจ หรือทาความดีไม่ต่อเนื่อง ประเภท
ธุรกิจของสถานประกอบการที่ส่งผู้เรียนไปศึกษาดูงานบางแห่ง ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้เรียนและสถาน
ประกอบการยังไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ของครูยังใช้ไม่ได้เต็มที่ เช่นการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ หรือการทาสื่อการสอน อาจเป็นเพราะยังขาด
ความรู้ขั้นสูง ในการประยุกต์ใช้เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกรณีง านเร่งด่วน
ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบในการให้บริการเกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ
ยัง ไม่ดีพอ ทาให้บางครั้งดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนซ้าซ้อน หรือมีมาตรฐานในการแก้ปัญหาเรื่องเดี ยวกัน
ต่างกัน การส่งผู้เรียนไปพัฒนาตนเองในสถานประกอบการควรจะเน้นการพัฒนาให้ตรงสาขาที่ผู้เรียนกาลัง
ศึกษาและการจัดผู้เรียนออกไปให้บริการวิชาการวิชาชีพยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้สอนมักจะเลือกผู้เรียนที่ตนเอง
ไว้วางใจ การทาโครงการบางเรื่องไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่กาลังศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรจั ด ให้ มี โ ครงการส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ด้ า นความรู้ ร ะดั บ ชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น
สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกต่อการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีมาดาเนินการ สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้เรียน
ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มากที่สุ ด
และสถานศึกษาควรปรับวิธีการเสริมแรงผู้เรียนที่ทาความดีให้ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ควรปล่อยให้นานเกินไป
หรือมอบรางวัลในช่วงปลายปีการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการส่ง เสริมผู้เรียนให้เข้าแข่งขันด้าน
ความรู้ระดับชาติเพิ่มขึ้น สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกต่อการติด ตามโดยใช้เ ทคโนโลยีมาดาเนิ น การ
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ แรงงานให้ มากที่สุ ด และสถานศึก ษาควรปรับ วิธีก ารเสริม แรงผู้ เรียนที่ ท าความดีใ ห้ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ ไม่ควรปล่อยให้นานเกินไป หรือมอบรางวัลในช่วงปลายปีการศึกษา การบริการวิชาการวิชาชีพ ควร
จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง สถานศึกษาควรมีการติดตามการทาโครงการของ
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ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพิจารณาหัวข้อโครงการ เพื่อจะได้กากับให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาที่
ผู้เรียนกาลังศึกษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาสถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ มี จ านวนครู ผู้ ส อนเป็ น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของรัฐ ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ของรัฐในระบบ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุก 3 ปี ในทุก
สาขาวิชา บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีเครือข่ายสถานประกอบการมากมาย จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรม
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และ กิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระบบ โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างแท้จริง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนป้องกันปัญหา และ/หรือ หาวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนทุกด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สัง คมแห่ง การเรียนรู้ โดยจัดให้มีการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สัง คมแห่ง การเรียนรู้ โดยจัดให้มีการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้ครูผู้สอน และ
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ผู้เรียนจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค์ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์จากการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาส่วนมากได้งานทา หรือศึกษาต่อตรงสาขาภายใน 1 ปี และยังได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการจานวนมากว่า ผู้สาเร็ จการศึกษาของสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใ ช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ บุคคล เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของ
ตัวบุคคล ภาวะผู้นาของผู้บริหารหรือเกิดจากการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน การเสนอแนะวิธีการต่อผู้บริหารหรือ
เกิดจากข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มต่าง ๆ จะนามาสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานได้ในที่สุด กระบวนการกระตุ้นและรวบรวมความคิดสู่ความเป็นเลิศ
4.2 วัตถุประสงค์
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยร่วมกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง จัดทาแผนปฏิบัติการโดยมีกรอบแนวคิดในการจั ดท า
แผนพัฒนา ซึ่งจากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยได้วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามที่วิทยาลัยได้กาหนดอนาคตในการพัฒนาร่วมกัน คือ 1.วิสัยทัศน์ (Vision) 2. พันธกิจ (Mission) 3.กล
ยุทธ์ (Strategy) 4.แผนงานโครงการ( Initiative) ซึ่งจะได้แผนการปฏิบัติราชการ หรือแผนจัดการศึกษาที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของวิท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ว ป่ าในด้ า นการบริก ารจั ด การให้เ ป็ นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นาหลักการบริหารตามองค์ประกอบของหลักการบริการจัดการที่ดี
4.3 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ กระตุ้นและเปิดรับความคิด ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญกับทุกความคิด
ทุ ก ความคิ ด จะต้ อ งได้ รับ การพิจ ารณาที่ จ ะแสดงถึ ง การใส่ ใ จและเห็ นความส าคั ญ โอกาสให้ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานได้อธิบายรายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอความคิด เริ่มต้นจากการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation) ลดรอบเวลาการทางาน มีการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง การตั้งเกณฑ์
เทียบเคียง (Benchmarking) สร้างความตื่นตัวต่อปัญหาของหน่วยงานและหาโอกาสในการปรับปรุง
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง ผู้ร่วมในการ
พิจารณาประเมินความคิดจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ โดยตรง
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ขั้นตอนที่ ๔ นาความคิดไปปฏิบัติ โดยการนาความคิดไปปฏิบัติจริง ในการทางานนี้
จะต้องมีความรวดเร็วและต่อเนื่องสอดคล้องกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ ๕ ทบทวนเพื่อขยายผลความคิด พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายผล
ความคิด มองทั้งการขยายผลในเชิงลึกและเชิงกว้าง
ขั้นตอนที่ ๖ ยกย่ อง ชมเชยและประกาศความสาเร็ จ ชมเชยเจ้า ของความคิ ด และ
ประกาศให้บุคลากรส่วนรวมของหน่วยงานได้รับทราบเมื่อความคิดนั้นได้รับการนาไปปฏิบัติแล้วเห็นผลของ
ความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ ๗ วัดผล ทบทวนและปรับปรุง การติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นามาทบทวนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น การเก็บข้อมูลเป็นในขั้นตอนนี้ควรเป็นการเก็บข้อมูลจริงที่เป็น
ตัวเลขเชิง ปริมาณ เพื่อนามาใช้ในการคานวณสถิติ รวมทั้ง ข้อมูลเชิง คุณภาพเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และ
สรุปผลเพื่อทบทวนและปรับปรุง
4.4 ผลการดาเนินงาน
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้านในกิจกรรมทั้งด้านการเรียนรู้และด้านกิจกรรมงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย ด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คือ การจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ ด้านงานปกครอง การประสานงานและ
การให้ความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ ป้องกั นและปราบปราม
ยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ก่อความไม่สงบ และด้านงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
คือ การจัดหาเครื่องมือ และเวชภั ณฑ์ เพื่อ ปฐมพยาบาลและการให้ บริ การสุข ภาพแก่นัก เรียน นักศึก ษา
นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าชมงานและร่วมกิจกรรม ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการอยู่
ในระดับดีทุกด้านที่ ทาการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานการบริ หารงานฝ่า ยพัฒนากิ จ การ
นักเรียน นักศึกษา และะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
การบริหารงาน วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า มีประโยชน์ต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา
ชุมชน หรือสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการอบรมฝึกฝน
อบรมทั้ ง ด้ า นการจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน อย่ า งมี คุ ณ ภาพตาม
คุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประโยชน์ต่อบุคลากร คือ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ได้รับการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีความสุข มีระบบการทางานที่เป็นขั้นตอน รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการ
และได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆทาให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆเป็นอย่างดี เช่นการเขียนแผนโครงการ
การดาเนินตามโครงการ ตลอดจนการรายงานผล ซึ่งส่งผลให้มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหลากหลาย
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ทาให้สามารถพัฒนาตนเอง ไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ เช่นการได้รับความดีความขอบ
เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือการได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ประโยชน์ต่อสถานศึ กษา คือ บริหารจัดการศึกษาได้ อย่ างมี คุณ ภาพ ตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย และ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น มิติการขับเคลื่อนนโยบายของ สอศ. ทั้ง ๔ มิติ คือ มิติที่๑ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ มิติ
ที่๒ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติที่๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มิติที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาค
ส่วน นโยบาย เก่ง ดี มีสุข คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
ประโยชน์ต่อชุมชน คือ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มี
การบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและประชาชน ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เช่น การสอน ๑๐๘ อาชีพ การ
บริ ก ารซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน Fix it center โครงการอาชี ว ะอาสาโครงการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย หรื อ
ผู้ด้อยโอกาส และโครงการอื่นๆ สามารถนาวิชาชีพไปประกอบอาชีพในชุมชนและสังคมอย่างมั่นใจ เป็นผู้มี
อาชีพ มีงานทา ลดปัญหาสังคม
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ คือ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในทางวิชาการ เช่น การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
การส่งนักศึกษาและครูผู้สอนไปฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ และไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้อย่าง
มั่นใจ มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 41 หมู่ 6 ต.ตาตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์ 0-7645-5085 โทรสาร 0-7645-5085
E-mail Takuapacollege@gmail.com Website www.tapc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการศึกษาทางวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสามารถจัดการสอนวิชาชีพ และฝึกอบรมอาชีพทุกประเภท
วิ ช าชี พ ความพร้อ ม และความต้ อ งการของผู้ เ รี ยนแต่ ล ะสถานศึ ก ษา เช่ น ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรม
พาณิ ช ยกรรม บริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว คหกรรม หรื อ เกษตรกรรม โดยใช้ ชื่ อ ว่า
"วิทยาลัยการอาชีพ" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะตั้งวิทยาลัยเพิ่มเติมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ตามโครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ" และได้
ประกาศจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า" ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการดังกล่าวมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสมกับวิชาความสนใจ ความถนัด และรู้จักเลือก
อาชีพที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษาได้รับมอบที่ดินจานวน 50 ไร่ จากกองมรดก
"นายสมบัติ บุญสูง" และแต่งตั้ง นายการุณ สามสุวรรณ ทาหน้าที่ ผู้อานวยการวิทยาลัย และดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าเป็นคนแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เวลา 09.59 น.
ได้ทาพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โดยมี ฯพณฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจาก นายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นาย
สมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ นายอานวย รองเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอาเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมพิธีจานวนมากการจัดการศึกษา
สภาพชุมชน
ลักษณะทั่วไปวิทยาลัยการอาชีพ ตะกั่ว ป่า มีเนื้อที่ทั้ง หมด 50 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่ง ปรับตั ด เนิ น
ดิน สาหรับก่อสร้างอาคารเรียน ลาทาเขื่อนกั้นน้าเล็ก ๆ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับสูงําไปมา
ต่
มี
คลองน้ําธรรมชาติเล็กไหลผ่าน ที่ตั้งเดิมเป็นเหมืองเก่าบริเวณเกือบทั้งหมดของพื้นที่จึงผ่านการฉีดดิน เพื่อร่อน
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แรดีบุกทาให้ลักษณะของดินจึงเหลือทรายปนหินดานไม่อุ้มํา
น้ มีความลาดชันบางจุด จึงทาให้เป็นปัญหาใน
การปลูกและดูแลต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูงเนื่องจากดินขาดแร่ธาตุ และอัดแน่นทาให้ําขั
น้ ง
ในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําอย่างรวดเร็วในฤดูแล้ง
สภาพเศรษฐกิจ
ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลมีประชาชนจานวน 2,622 ครัวเรือน ประชาชนมี
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยมีครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขายมีจานวนมากที่สุด และมีการประกอบ
อาชีพทาสวน รับจ้าง รับราชการ บริษัท/โรงงาน เลี้ยงสัตว์ ประมง รองลงมาตามลาดับ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
มีบริเวณพื้นที่การเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ โดยรวมประมาณ 400 ไร่ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ทาสวนผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (ทุเรียนบ้าน) ละไม เป็นต้น
สภาพสังคม
การตั้งถิ่นฐานทางภาคใต้พบว่าไม่มีชุมชนโบราณตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นภูเขาเลย ส่วนใหญ่ ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในที่ราบหรือบนเนินทรายที่น้าท่วมไม่ถึง ชุมชนเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ในบริเวณ ที่เอื้ออานวย
ต่อการติดต่อกับภายนอก ลักษณะภูมิประเทศทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแผ่นดินแคบ คาบสมุทรทอดยาวไป
จนจรดสหพันธรัฐมาเลเซีย การเชื่อมโยงติดต่อกันนั้นนอกจากจะมีเทือกเขา ลาน้าสายต่างๆ และพื้นที่ราบที่
ออกสู่ทะเลแล้วยังสามารถทาเป็นอ่าวจอดเรือได้เป็นอย่างดี จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานไม่ปรากฏพบกลุ่มของ
ชุมชนโบราณที่เห็นเป็นรูปร่างได้ แต่เริ่มเห็นในเขตอาเภอตะกั่วป่าตั้ง แต่บริเวณเกาะคอเขาตอนปากคลอง
ตะกั่วป่า เข้ามาตามลาคลองที่มีชุมชนกระจายตัวอยู่ตามลาน้าจนเกือบถึงเชิงเทือกเขาศกที่เป็นต้นน้า ชุมชน
ในอาเภอตะกั่วป่าตั้งแต่บริเวณเกาะคอเขาตอนปากคลองตะกั่วป่า
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

9

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

44

145

57

246

ปวช.2

0

120

72

192

ปวช.3

23

105

0

128

รวม ปวช.

67

370

129

566

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

69

69

ปวส.2

0

49

49

รวม ปวส.

0

118

118

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

152

95

62.50

ปวส.2

62

46

74.19

รวม

214

141

65.89

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

126

59

46.83

ปวส.2

45

38

84.44

รวม

171

97

56.73
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ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผู้ บ ริ ห าร/ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ จั ด การ/ ผู้ อ านวยการ/ รอง
4
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ

4

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ไ ด้รับการ
10
รับรอง

10

10

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

9

9

9

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

8

6

8

เจ้าหน้าที่

13

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
4
รถ/ ฯ)

-

-

รวม ครู

27

25

27

รวมทั้งสิ้น

48

25

27

ประเภท

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

2

2

4

พาณิชยกรรม

2

1

3

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

1

2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0

0

0

รวมทั้งสิ้น

4

9

5

11

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรียน

7

อาคารปฏิบัติการ

7

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

2

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้น

19

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

2454020.00

งบดาเนินงาน

4516567.80

งบลงทุน

2040500.00

งบเงินอุดหนุน

4888615.00

งบรายจ่ายอื่น

1556550.00

รวมทั้งสิ้น

15456252.80

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาหน้าวิชาการ สมานสามัคคี ” คือ ปรัชญาการทางานของ
สถานศึกษา ที่ใช้เป็นหลักในการดาเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อัตลักษณ์
“จิตอาสา มีสัมมาคารวะ”
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้ที่มีจิตใจดี
เป็นผู้ให้ ทาประโยชน์เพื่อสังคม และ เป็นผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นด้ วยกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสุภาพเรียบร้อย และมีน้าใจอันดีงาม
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เอกลักษณ์
“ยิ้ม ทัก สวัสดี”
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจา ท่าทางที่
สุภาพ และมีบุคลิกภาพ ที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของวิทยาลัย มีจิตใจที่พร้อมในการ
ให้บริการ
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า มุ่งสร้างและผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ
3. ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยี พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
อาชีพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาชีพการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบ
3. ผู้เรียนมีโครงการ โครงงานวิชาชีพ แผนธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
4. ผู้เรียนได้นาวิชาชีพมาใช้บริการชุมชน
5. ผู้เรียนมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่
6. มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับการจัดการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและ
เข้มแข็ง
7. มีห้องการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และอาคารปฏิบัติการด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา
8. มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
9. มีการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน และชุมชน
10. มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการ
เรียนการสอนแกนมัธยม การเรียนการสอนทวิศึกษาและการจัดฝึกอบรมและวิชาชีพ
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11. สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมสมดุลธรรมชาติและเอื้อต่อการ
เรียนรู้
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและ
สามารถเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
13. ครูวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ
14. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นามาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่
15. ประชาชนนอกระบบการศึกษามีโอกาสได้รับการศึกษาทางวิชาชีพอย่างเสมอภาค
16. มีระบบบริหารการจัดการของแผนกวิชา
17. มีการบริหารการจัดการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา มี
การบูรณาการอย่างเชิงระบบ
18. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. มีการบริหารการจัดการให้ยึดหลักการมีส่วนและเกิดความคุ้มค่าโดยใช้สถานศึกษา
คุณภาพและสถานศึกษาพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อน
20. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
21. มีศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลากหลายให้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
8. ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ เพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชน
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
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มาตรการที่ 2 นาวิชาชีพสู่ชุมชน
มาตรการที่ 3 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์วิทยฐานะ
มาตรการที่ 1 พั ฒ นาผู้ ส อนและบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และ ประสบการณ์ในวิชาที่สอนการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
มาตรการที่ 1 ส่ง เสริมให้มีก ารระดมทรัพยากรจัด ระบบเครื อข่ ายในการ
จัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่ง การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
และเน้นการมี ส่วนร่วม
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชุดสาธิตการไฟฟ้าจากแผงโซล่เซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

เจลล้างมือผักเหมียง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

สมุนไพรชีวภาพกาจัดปลวก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

สมุนไพรชีวภาพกาจัดมด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

โคมไฟลูกตีนเป็ด

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

อุปกรณ์

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

เครื่องเช็คแรงดันหัวฉีดรถจักรยานยนต์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ ให้โดย

นางสาววันทนี แสงทอง
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปรกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาํงหวัด
พังงา

นางสาวกันทิมา นิ่มนวล
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาํงหวัด
พังงา

นางสาวกรรณิกา ม่วงมีผล
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวสุธาลินี สุประดิษฐฺ์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวกรกนก อุดมสวัสดิ์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวธิดาจันทร์ พรหมรักษา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวดวงกมล ศรอินทร์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มไพรัตน์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

ประจักษ์ แก้วนวล
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เสื้อพยุงร่ม

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ชือ่ -สกุล/รายการ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ ให้โดย

นายนิธิกร ล้อมเขต
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เสื้อพยุงร่ม

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายธีรยุทธ สุขดี
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เสื้อพยุงร่ม

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายณัฐภรณ์ วงศ์ใหญ่
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เสื้อพยุงร่ม

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายจักรนรินทร์ เผือกยาน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เสื้อพยุงร่ม

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายนันธวัฒน์ กิ่งแก้ว
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ถอดตะปู

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายปฐมพงษ์ สกุลสอน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ถอดตะปู

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายพสิษฐ์ เกิดด้วง
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ถอดตะปู

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายศราวุฒิ พรมแก้ว
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ถอดตะปู

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายพิมลภัทร แหวนหล่อ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน อุปกรณ์ถอดตะปู

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นายศุภชัย เขตตะเคียน
รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซ
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา
ล่าเซลล์เพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร
นายจิตรภานุ วิสุทธฺ์สิริ
รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซ
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา
ล่าเซลล์เพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร
นายธนายุทธ นาเจริญ
รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซ
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา
ล่าเซลล์เพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ ให้โดย

นางสาวอันทิกา ดวงศักดิ์
รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซ
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา
ล่าเซลล์เพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร
นายบวรนันท์ วาดโรงภักร
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน สาหร่ายผักกูดทอด

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นางสาววารีญา เพชรวิสัย
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน สาหร่ายผักกูดทอด

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นางสาวอรทิวา ดารากัย
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน สาหร่ายผักกูดทอด

รอง
อาชีวศึกษจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
พังงา

นางสาวกรกนก อุดมสวัสด์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวดวงกมล ศรอินทร์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวธิดาจันทร์ พรหมรักษา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มไพรัตน์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

นางสาววันทนี แสงทอง
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงาน เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษจังหวัด
พังงา

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีว ศึกษาแต่ ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนดรายวิ ช าใหม่ หรื อ กลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้ง วัย เรียนและวัย ทางาน ตามหลัก สู ต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดู แลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ มี ก ารจั ด ทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความรู้
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารพัฒนาระบบดู แ ลช่ วยเหลื อและแนะแนวผู้ เ รี ยนให้ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 โดยสถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 95 คน จากผู้เรียนแรกเข้า จานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.72
1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิ ส ระของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ปรากฏผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีทั้งสิ้น
30 คนและจานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิ สระอยู่ ใ น
ขั้นตอนดาเนินรวบรวมข้อมูล ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีดการศึกษา 2560 ได้
ระดับผลการประเมินรัดับ 2 ดาว
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ได้กากับติดตามการมีง านทา การศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปทางานภายใน 1 ปี และมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งาน ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทารวมทั้ง สาขาวิชาทุกสาขาวิชา ครูที่ปรึกษาทุกคนร่วมติดตามดูแล
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา เพราะครูในสาขาวิชาและครูที่ปรึกษาจะใกล้ชิดกับผู้สาเร็จการศึกษา มีวิธีที่จะ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณียบัตร โทรศัพท์โดยตรง เพื่อนตามเพื่อน
แบบสอบถาม สอบถามครูผู้สอน สอบถามศิษย์เก่า ทาให้สามารถติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ในจานวนมาก
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1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ประจาปีกาศึกษา 2561 นั้น มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง ชนะเลิศ
และเสื้อพยุงร่ม รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพืํอประกอบอาชีพ ชื่อ อุปกรณ์ถอดตะปู รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ชื่อ ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผลโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สาหร่ายผักกูดทอด รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ โคมไฟฟ้าลูกตีนเป็ด รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง ชนะเลิศ
ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรีย นพัฒนานวั ตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษาทาให้เกิดผลงานใหม่ๆของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆเกิดความลักษณ์ที่ดี
ต่อวิทยาลัยและการน านวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จริง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือ
หน่วยงาน อื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน คื อ โครงการแข่ง ขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานสถานศึกษามี
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติท าให้หน่ว ยงานภายนอกและชุม ชนเกิ ดการยอมรับ และเห็นความมสาคั ญ ของ
การเรียนของอาชีวศึกษาและส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ
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1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในปีการศึกษา 2561 ดาเนินการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน สมบูรณ์
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยการสอนซ่อมเสริมใน
คาบเรียนโดยครูประจารายวิชาและทาให้เป็นที่เชื่ อมั่นของหน่วยงานต่าง ๆ และมีมาตรฐานของมาตราฐาน
วิชาชีพให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นยอมรับในคุณภาพของวิทยาลัย
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิ ชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียน
ครบ 65 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 39.31
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนครบ
39 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 36.22
1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้สาเร็ จการศึก ษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่ านมามีง านท าในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2560 ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จึงขอ
ใช้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึ กษา 2560 โดยข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลผู้สาเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
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หน่วยงานรัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 76 คน จากผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการจึงทา
ให้หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ มีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความสามรถในการประกอบอาชีพและเป็น ที่
ยอมรับของชุมชนส่งผลให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารพัฒนาระบบดู แ ลช่ วยเหลื อและแนะแนวผู้ เ รี ยนให้ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 โดยสถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 97 คน จากผู้เรียนแรกเข้า จานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.72

1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิ ส ระของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ปรากฏผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีทั้งสิ้น 30
คนและจานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระอยู่ในขั้นตอน
ดาเนินรวบรวมข้อมูล ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีดการศึกษา 2560 ได้ระดับผล
การประเมินระดับ 2 ดาว
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ได้กากับติดตามการมีง านทา การศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปทางานภายใน 1 ปี และมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งาน ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ มีงานทารวมทั้ง สาขาวิชาทุกสาขาวิชา ครูที่ปรึกษาทุกคนร่วมติดตามดูแล
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา เพราะครูในสาขาวิชาและครูที่ปรึกษาจะใกล้ชิดกับผู้สาเร็จการศึกษา มีวิธีที่จะ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณียบัตร โทรศัพท์โดยตรง เพื่อนตามเพื่อน
แบบสอบถาม สอบถามครูผู้สอน สอบถามศิษย์เก่า ทาให้สามารถติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ในจานวนมาก
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1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ประจาปีกาศึกษา 2561 นั้น มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง ชนะเลิศ
และเสื้อพยุงร่ม รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพืํอประกอบอาชีพ ชื่อ อุปกรณ์ถอดตะปู รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ชื่อ ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผลโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สาหร่ายผักกูดทอด รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ โคมไฟฟ้าลูกตีนเป็ด รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง ชนะเลิศ
ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรีย นพัฒนานวั ตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษาทาให้เกิดผลงานใหม่ๆของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆเกิดความลักษณ์ที่ดี
ต่อวิทยาลัยและการน านวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จริง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้ า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือ
หน่วยงาน อื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน คือ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานสถานศึกษามีการ
ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน ระดับจัง หวัด
ระดับภาค และระดับชาติทาให้หน่วยงานภายนอกและชุมชนเกิดการยอมรับและเห็นความมสาคัญของการ
เรียนของอาชีวศึกษาและส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ
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1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในปีการศึกษา 2561 ดาเนินการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน สมบูรณ์
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยการสอนซ่อมเสริมใน
คาบเรียนโดยครูประจารายวิชาและทาให้เป็นที่เชื่อมั่นของหน่วยงานต่าง ๆและมีมาตรฐานของมาตราฐาน
วิชาชีพให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นยอมรับในคุณภาพของวิทยาลัย
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
65 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 39.31
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนครบ
39 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 36.22
1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้สาเร็ จการศึก ษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่ านมามีง านท าในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2560 ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จึงขอ
ใช้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลผู้สาเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
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หน่วยงานรัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 76 คน จากผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการจึงทา
ให้หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ มีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความสามรถในการประกอบอาชีพและเป็น ที่
ยอมรับของชุมชนส่งผลให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารพัฒนาระบบดู แ ลช่ วยเหลื อและแนะแนวผู้ เ รี ยนให้ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 โดยสถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 97 คน จากผู้เรียนแรกเข้า จานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.72
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน มีแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ซึ่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน รับทราบแผนงานคุณธรรมของสถานศึกษา มีดาเนินการให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน มีการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการนิเทศติดตามและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่
กาหนดและมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน 566 คนและร้อยละผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา และในส่วนของผล
การประเมิน อวท.ของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 นั้น วิทยาลัยได้รับผลการประเมิน มาตรฐานดีเด่น ในระดับ
จังหวัด สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน มีส่วนร่วม
ในการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” ทาให้วิทยาลัยได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานต่าง ๆ
ตลอดจนชุมชน ท้องถิ่นเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัย
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1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิ ส ระของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ปรากฏผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีทั้งสิ้น
30 คนและจานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิ สระอยู่ ใ น
ขั้นตอนดาเนินรวบรวมข้อมูล ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีดการศึกษา 2560 ได้
ระดับผลการประเมินระดับ 2 ดาว
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ได้กากับติดตามการมีง านทา การศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปทางานภายใน 1 ปี และมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งาน ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทารวมทั้ง สาขาวิชาทุกสาขาวิชา ครูที่ปรึกษาทุกคนร่วมติดตามดูแล
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา เพราะครูในสาขาวิชาและครูที่ปรึกษาจะใกล้ชิดกับผู้สาเร็จการศึกษา มีวิธีที่จะ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณียบัตร โทรศัพท์โดยตรง เพื่อนตามเพื่อน
แบบสอบถาม สอบถามครูผู้สอน สอบถามศิษย์เก่า ทาให้สามารถติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ในจานวนมาก
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ประจาปีกาศึกษา 2561 นั้น มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง ชนะเลิศ
และเสื้อพยุงร่ม รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพืํอประกอบอาชีพ ชื่อ อุปกรณ์ถอดตะปู รองชนะเลิศอันดับ ๒
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ชื่อ ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผลโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สาหร่ายผักกูดทอด รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ โคมไฟฟ้าลูกตีนเป็ด รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง ชนะเลิศ
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ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรีย นพัฒนานวั ตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษาทาให้เกิดผลงานใหม่ๆของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆเกิดความลักษณ์ที่ดี
ต่อวิทยาลัยและการน านวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จริง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือ
หน่วยงาน อื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน คือ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานสถานศึกษามีการ
ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน ระดับจัง หวัด
ระดับภาค และระดับชาติทาให้หน่ วยงานภายนอกและชุมชนเกิดการยอมรับและเห็นความมสาคัญของการ
เรียนของอาชีวศึกษาและส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในปีการศึกษา 2561 ดาเนินการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน สมบูรณ์
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชี พด้วยการสอนซ่อมเสริมใน
คาบเรียนโดยครูประจารายวิชาและทาให้เป็นที่เชื่อมั่นของหน่วยงานต่าง ๆและมีมาตรฐานของมาตราฐาน
วิชาชีพให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นยอมรับในคุณภาพของวิทยาลัย
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

30

จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียน
ครบ 65 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 39.31
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนครบ
39 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 36.22
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
จานวนผู้สาเร็ จการศึก ษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่ านมามีง านท าในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2561 ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จึงขอ
ใช้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 โดยข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลผู้สาเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานรัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 76 คน จากผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90
.
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการจึงทา
ให้หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ มีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความสามรถในการประกอบอาชีพและเป็น ที่
ยอมรับของชุมชนส่งผลให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
1.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
จ านวนกิ จ กรรมในการบริ ก ารชุ ม ชนและจิ ต อาสา ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี จ านวนกิ จ กรรมจ านวน
10กิจกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ต่าง ๆที่วิทยาลัยได้เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทาให้ชุมชนเห็นความสาคัญและเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
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4.1.2 จุดเด่น
1. มีผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา มีผู้ เรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษาและผู้ส าเร็ จ
การศึกษามีความรู้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
2. สถานศึกษามีผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีผู้เรียนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์จานวนมากและสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านทักษะ
3. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ สาเร็ จการศึกษาด้ านคุ ณธรรม จริยธรรมและ
สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนที่เป็นระบบ
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา แต่จานวนรางวัลระดับชาติด้านวิชาการของ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชายังมีน้อยและจานวนแบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับ
กลับเทียบกับที่ส่งไปยังมีอัตราที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
2. จานวนผู้เรียนที่สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังไม่ครบทุก
คนและจานวนผู้เรียนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงานยังน้อยมาก
3. วิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนที่ทาความดี ประพฤติดี ที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียน
หมดกาลังใจ หรือทาความดีไม่ต่อเนื่อง
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าแข่งขันด้านความรู้ระดับชาติเพิ่มขึ้น
2. สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกต่อการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีมาดาเนินการ
3. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้า
ร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ม ากที่สุดและสถานศึกษาควรปรับวิธีการเสริมแรงผู้เรียนที่ทาความดีให้
ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ควรปล่อยให้นานเกินไป หรือมอบรางวัลในช่วงปลายปีการศึกษา
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม
ให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือได้ปรับปรุงรายวิชา จานวน 2 ประเภทวิชา
คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีการพัฒนาหลักสูตร จานวน 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 2.4
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ วิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินจัดการ
ข้อมูล ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้จัดการอบรมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้สอน
เพื่อให้มีทักษะ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และทาให้วิทยาลัยมีมาตรฐานและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่าง ๆและมีความร่วมมือเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต ร ฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบมี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือได้ปรับปรุงรายวิชา ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีก าร
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบจานวน 2 ประเภทวิชา คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีการ
พัฒนาหลักสูตร จานวน 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 2.4
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้จัดการอบรมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้ส อน
เพื่อให้มีทักษะ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และทาให้วิทยาลัยมีมาตรฐานและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่าง ๆและมีความร่วมมือเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพั ฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษ ที่ ๒๑

33

วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น แผนการ
จัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ของปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.และระดับ
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการเรียนทั้งหมดและผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ วิทยาลัยได้ดาเนินการ ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนของผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตั้ง แต่สาขาวิชา
เพื่อให้แผนมีคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย คิดเป้นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด
1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใ นการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น แผนการ
จัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และปวส. มีจานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 54 แผน จากจานวนแผนการจัดการ
เรียนสอนจานวน 166 แผน คิดเป็นร้อยละ 32.53
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.1 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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ในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.และระดับปวส. มีจานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนจานวน. 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่
สอนจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 68.15 จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 และร้อยละของ
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาข้อมูลในส่วนนี้
ในการจัดกการเรียนการสอนของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทาให้ครูผู้สอนได้มีคุณภาพปละ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ทาให้ ชุมชน ท้องถิ่นเกิดความยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาทาให้ นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ ครู ผู้ สอนมีการจั ดทาข้อมู ล ผู้เรี ยนเป็นรายบุ คคล มีข้อมูลสารสนเทศหรื อ
เอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้า นการเรียนและด้าน
อื่นๆ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีจานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวน 54 คน
คิดเป้นร้อยละ 100 จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการบริหารจัดการชั้นเรีย นทาให้ผู้ปกครองรู้
รายละเอียดของนักเรียน นักศึกษา สามรถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณภาพต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนและส่ง ผลต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยต่อไป
1.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการได้ดาเนินการระบบเน็ตเตอร์ในสถานศึกษา โดยจานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอยู่ในระหว่างดาเนินการ
จัดระบบ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
วิทยาลัยต่อไป
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3. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ในปี ก รศึ ก ษา 2561 สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพมีจานวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ
100 และจานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ
100 จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและกาพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด การเรียนการสอน
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03 จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
จานวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 18.51 และจานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ให้ครูมมีส่วนรวมร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา จานวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......และผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมทาให้สถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษามีศักยภาพและได้มาตรฐานแลพยังสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน ท้องถิ่น
1.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจั ดให้มีข้อ มูลพื้น ฐานที่ จาเป็น สาหรั บการบริหารสถานศึก ษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพเพืํอให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบ
ข้อมูลและผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาสถานศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารระบบฐานข้ อ มู ล เป้ น ระบบเพื่ อ ให้
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สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบอย่ า งมีคุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานท าให้ ข้ อมู ล มี ค วามเป้ นปั จ จุ บั นและสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆในระบบเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด
1.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง มาตรฐานการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาจึงได้ จัด ท าแนวทางปฏิ บั ติก ารจั ดการอาชีว ศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ขึ้น เพื่ อ ให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเรียนระบบทวิภาคีในระดั บ
ปวช.จานวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 สถานศึกษาได้
ดาเนินการตามโครงสร้างและแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา
2561 มีนักเรียน นักศึกษา เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นและสามารถจัดการเรียนระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการ
ประเมินและจัดการระบบทวิภาคีของสถานศึกษาส่งผลให้ สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมั่นและทา
ให้สถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ท้องถิน่
1.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง ใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
ด้ า นงบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ฯลฯ และมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่อ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในระดับ ปวช.และปวส. มีจานวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดการระบบข้อ มูล เพื่อพั ฒนาให้ คุณ ภาพและตรงกั บการจั ดการเรียนสอนของสถานศึก ษาให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น
1.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

37

ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่
อย่างเป็นระบบ สม่าเสมอโดยร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สถานศึกษาอยู่ในระหว่างการดาเนินจัดการข้อมูลเพื่อให้มีคุณภาพ
และทาให้ชุมชน ท้องถิ่นเชื่อมั่นในการจัดการและได้รับความร่ว มมือจากองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยสะดวกสบาย
1.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึก ษาอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ เพื่ออานวยประโยชน์ ส าหรั บ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการแนวทางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ครอบคลุมบริเวณอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและการคมนาคมภายใน
สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ระบบการสื่อสารภายในมีเครือยข่ายที่ใช้ติดต่อกันและ
ระบบรักษาความปลอดภัยมีก ารติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ดตามบริ เวณเส้นทางเดินและอาคารต่ าง ๆได้รับการ
บารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอยู่สม่าเสมอ
1.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสาหรับให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจานวนหนัง สือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอมีแหล่ง เรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน
เฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ ในระดับ ปวช.และปวส. จานวน 1,390 คิดเป็นร้อยละ 46.33 ผลการประเมินและข้อมูล
แหล่ง เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการและความพึง พอของผู้ใ ช้บริก ารที่มี ต่อแหล่ง เรียนรู้แ ละศูนย์วิ ทยบริ ก าร
สถานศึกษาอยู่ในระหว่างดาเนินจัดการข้อมูล
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1.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้ง าน
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษาโดยมีความเร็วตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูลผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
1.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิ ดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการได้ดาเนินการระบบเน็ตเตอร์ในสถานศึกษา โดยจานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอยู่ในระหว่างดาเนินการ
จัดระบบ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด ประโยชน์ ต่อ
วิทยาลัยต่อไป
4. ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในปี ก รศึ ก ษา 2561 สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
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จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพมีจานวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ
๑๐๐ และจานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12 ชั่วโมงต่อปี จานวน. 10 คน คิดเป้นร้อยละ 37.03 จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.51 จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
คจานวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 18.51 และจานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง ใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในระดับ ปวช.และปวส. มีจานวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดการระบบข้อ มูล เพื่อพัฒนาให้ คุณ ภาพและตรงกั บการจั ดการเรียนสอนของสถานศึก ษาให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนกิจกรรม 10 จานวน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุม ชน
กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ต่าง ๆที่วิทยาลัยได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม
ทาให้ชุมชนเห็นความสาคัญและเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
1.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้ง าน
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษาโดยมีความเร็วตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูลผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
1.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการได้ดาเนินการระบบเน็ตเตอร์ในสถานศึกษา โดยจานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอยู่ในระหว่างดาเนินการ
จัดระบบ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
วิทยาลัยต่อไป
4.2.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการจัดเสวนาสถานประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ทาให้ผู้บริหารรับทราบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรได้ชัดเจน
2. ครูมีส่วนร่วม และทุ่มเทกับการพัฒนาตนเอง และวิธีการจัดการเรียนรู้
3. สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้ทุกฝ่ายในวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ประเภทธุ ร กิ จ ของสถานประกอบการที่ ส่ ง ผู้ เ รี ย นไปศึ ก ษาดู ง านบางแห่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สาขาวิชาของผู้เรียนและสถานประกอบการยังไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
2. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูยังใช้ไม่ได้เต็มที่ เช่นการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ หรือ
การทาสื่อการสอน อาจเป็นเพราะยังขาดความรู้ขั้นสูงในการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกรณีงานเร่งด่วน ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบในการให้บริการเกิดความ
ยุ่งยากในการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ ทาให้บางครั้งดาเนินการช่วยเหลือ
ผู้เรียนซ้าซ้อน หรือมีมาตรฐานในการแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันต่างกัน
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4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดรูปแบบการเสวนาสถานประกอบการแบบแยกสาขาวิชา หรือ เป็นลักษณะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้สอนกับสถานประกอบการและสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ดูงาน
ในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหรือรายวิชาที่กาลังศึกษา
2. สถานศึกษาควรจะให้มีการอบรมพัฒนาครูในด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดทาเอกสารหรือสื่อ
การเรียนการสอน ให้กับครูทุคน โดยมีการวัดผลการนาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
3. สถานศึกษาควรดาเนินการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และทุกฝ่าย
งานควรดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาการให้บ ริก าร
ต่อไปและสถานศึ กษาควรแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และดาเนินการพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ในปี ก รศึ ก ษา 2561 สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพมีจานวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ
100 และจานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ
100 จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03 จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
จานวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 18.51 และจานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
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ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ให้ครูมมีส่วนรวมร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา จานวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......และผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมทาให้ ส ถานศึก ษามี คุ ณภาพและประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารสถานศึกษาเพื่อ ให้ก ารจัด การเรี ย น
การสอนของสถานศึกษามีศักยภาพและได้มาตรฐานแลพยังสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน ท้องถิ่น
1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจั ดให้มีข้อ มูลพื้น ฐานที่ จาเป็น สาหรั บการบริหารสถานศึก ษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสาหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพเพืํอให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบ
ข้อมูลและผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาสถานศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารระบบฐานข้ อ มู ล เป้ น ระบบเพื่ อ ให้
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบอย่ า งมีคุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานท าให้ ข้ อมู ล มี ค วามเป้ นปั จ จุ บั นและสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆในระบบเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด
1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการสร้า งเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง ใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในระดับ ปวช.และปวส. มีจานวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ100
ส่วนผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดการระบบข้อ มูล เพื่อพัฒนาให้ คุณ ภาพและตรงกั บการจั ดการเรียนสอนของสถานศึก ษาให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น
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1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนกิจกรรม 10 กิจกรรม
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุม ชน
กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ต่าง ๆที่วิทยาลัยได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม
ทาให้ชุมชนเห็นความสาคัญและเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ประจาปีกาศึกษา 2561 นั้น มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง ชนะเลิศ
และเสื้อพยุงร่ม รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพืํอประกอบอาชีพ ชื่อ อุปกรณ์ถอดตะปู รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ชื่อ ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากแผลโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ร่วมกับระบบไฟฟ้าในอาคาร รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สาหร่ายผักกูดทอด รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ โคมไฟฟ้าลูกตีนเป็ด รองชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ เจลกากัดกลิ่นจากผักเหมียง ชนะเลิศ
ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรีย นพัฒนานวั ตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษาทาให้เกิดผลงานใหม่ๆของสถานศึกษาและเป็นที่ ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆเกิดความลักษณ์ที่ดี
ต่อวิทยาลัยและการน านวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จริง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
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1.2 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ ครูผู้สอนมีคุณวุ ฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.และระดับปวส. มีจานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนจานวน. 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่
สอนจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 68.51 จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 และร้อยละของ
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาข้อมูลในส่วนนี้
ในการจัดกการเรียนการสอนของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทาให้ครูผู้สอนได้มีคุณภาพปละ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึ กษาของวิทยาลัย ทาให้ ชุมชน ท้องถิ่นเกิดความยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาทาให้ นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษ
4.3.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการเป็นจานวนมาก
2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มวิชาโครงการให้กับผู้เรียนได้เรียนตั้งแต่ชั้นปี 1
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทาโครงการ
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การส่งผู้เรียนไปพัฒนาตนเองในสถานประกอบการควรจะเน้นการพัฒนาให้ตรงสาขาที่ผู้เรียนกา
ลังศึกษาและการจัดผู้เรียนออกไปให้บริการวิชาการวิชาชีพยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้สอนมักจะเลือกผู้เรียนที่
ตนเองไว้วางใจ
2. การทาโครงการบางเรื่องไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่กาลังศึกษา
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การบริการวิชาการวิชาชีพ ควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
2. สถานศึกษาควรมีการติดตามการทาโครงการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพิจารณา
หัวข้อโครงการ เพื่อจะได้กากับให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสาขาที่ผู้เรียนกาลังศึกษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
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ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

35.49

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

34.58

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

34.58

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีํพึ่ งประสงค์

37.31

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

84.81

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

84.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

90.67

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

88.57

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

88.75

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

92.50

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

85.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

69.68

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จานวน
5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมิ นสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่
5.1
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ตารางที่ 5.1 ผลการประเมิ นด้ า นผู้ เรี ยนและผู้ สาเร็ จ การศึก ษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้าหนัก
(ค่าน้าหนักXค่า
(50)
คะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

ปานกลาง 2

4

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

ปานกลาง 2

4

3

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
2
หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ปานกลาง 3

6

4

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ดี

3

9

5

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1

กาลังพัฒนา 2

2

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1

กาลังพัฒนา 20

20

7

ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติด้าน
4
อาชีวศึกษา (V-NET)

ดีเลิศ

12

8

การมี ง านท าและศึ ก ษาต่ อ ของผู้ ส าเร็ จ
2
การศึกษา

ปานกลาง 15

3

30

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

87

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

34.8

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสู ตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2

49

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจั ดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็ น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้าหนัก
(ค่าน้าหนักXค่า
(10)
คะแนน)
5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
5
ระบบ

ยอดเยี่ยม 2

10

การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ หรื อ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิ ม 1
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

กาลังพัฒนา 3

3

1.1

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้เรีย นเป็ น
สาคัญ

5

คุ ณ ภาพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
5
ปฏิบัติ

ยอดเยี่ยม 2

10

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
2.2 เน้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น ส าคั ญ และน าไปใช้ ใ น การ 5
จัดการเรียนการสอน

ยอดเยี่ยม 3

15

2.1

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

38

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

76

ส รุ ป ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ า น ที่ 2 ด้ า น ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ยอดเยี่ ย ม (ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไ ป) ดี เ ลิ ศ (ร้ อ ย ละ 70. 00 – 79.99) ดี (ร้ อ ยละ 60. 00 – 69. 99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผู้สอน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้าหนัก
(ค่าน้าหนักXค่า
(20)
คะแนน)
10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม 5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม 3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

ปานกลาง 2

4

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.2

10
5

ยอดเยี่ยม 5

25

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
5
การบริหารจัดการสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม 5

25

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

94

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

94

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ร ะ ดั บ น้าหนัก
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม 6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
5
สอน

ยอดเยี่ยม 2

10

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

ยอดเยี่ยม 2

10

5

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

50

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
น้าหนัก
(ค่าน้าหนักXค่า
(10)
คะแนน)

1

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
5
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

ยอดเยี่ยม 2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม 2

10

3

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม 2

10

4

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
5
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม 2

10

5

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
1
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

กาลังพัฒนา 2

2

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

42

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

ที่

ด้านการประเมิน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
น้าหนัก จากการประเมิน
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
(100) แต่ละด้าน
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน

1

ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

50

87

(87 x 50) / 250 = 17.40

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10

38

(38 x 10) / 50 = 7.60

3

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

20

94

(94 x 20) / 100 = 18.80

4

การมีส่วนร่วม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปัจจัยพื้นฐาน

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

311

62.20

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็ น การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถาน
ประกอบการ
- โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนสู่แบบมุ่ง
สมรรถนะบู ร ณาการคุ ณ ธรรมและหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่ง เสริมการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
- โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของครูและบุคลากร
- โครงการพั ฒ นาทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษสู่
ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
- โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนาหลัก สูตร
ฐานสมรรถนะของวิ ช าชี พ สอดคล้ อ งกั บ สถาน
ประกอบการ
- โครงการฝึกอบรมแผนกวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา
- โครงการฝึ ก และพั ฒ นาด้ า นวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการสู่วิชาชีพที่มั่นคงและได้มาตรฐาน
- โครงการจัดเตรียมการสอนโดยใช้โครงการเน้นฐาน
การเรียนรู้ (Project Beaded Learning)
- โครงการสนับสนุนงานวิ จัย สิ่ง ประดิษ ฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์และโครงการวิชาชีพผู้เรียน

การพัฒนาคุณภาพครู

- โครงการส่ง เสริมการเผยแพร่และประกวดผลงาน
งานวิจัย และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็ น การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
- โครงการจัดเตรียมการสอนโดยใช้โครงการเน้นฐาน
การเรียนรู้ (Project Beaded Learning)
- โครงการพัฒนาและส่ง เสริมหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ศูนย์
อาชีพ
- โครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ งานวิจัย นวัตกรรมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศและ
สถานประกอบการ
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ ของครู แ ละบุ ค ลากรที่มี
ผลงานดีเด่น
- โครงการสนับสนุนส่ง เสริม นวัตกรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร

- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานวิ จัยการจั ด การ
เรียนการสอนแนวใหม่และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศและ
สถานประกอบการ
- โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนาหลัก สูตร
ฐานสมรรถนะของวิ ช าชี พ สอดคล้ อ งกั บ สถาน
ประกอบการ
- โครงการฝึกอบรมแผนกวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา
- โครงการฝึ ก และพั ฒ นาด้ า นวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการสู่วิชาชีพที่มั่นคงและได้มาตรฐาน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถาน
ประกอบการ
- โครงงานส่งเสริมมรรถนะและประสบการณ์วิชาชี พ
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ
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ประเด็ น การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนสู่แบบมุ่ง
สมรรถนะบู ร ณาการคุ ณ ธรรมและหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการ

- การติดตามผลการปฏิ บัติง านด้ านคุณ ภาพยัง เป็ น
เพียงแค่วาระหนึ่งในการประชุมกรรมการบริหาร ทา
ให้เวลาไม่พอในการรายงาน
- จานวนของครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาขาด
ปร ะ ชุ ม ยั ง มี ค่ อ น ข้ า ง มาก สถาน ศึ ก ษาคว ร มี
กระบวนการส่งเสริม และกระตุ้นให้ครู และบุคลากร
สนับสนุนการสอนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
- สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการสารวจความพึง พอใจ
ของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น สะดวกต่อการ
ติดตามจานวนแบบสารวจความพึงพอใจต่อคุ ณภาพ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ กลั บ เที ย บกั บ ที่ ส่ ง ไปยัง มี
อัตราที่ต่าอยู่
- การเชื่อมโยงของระบบดูแลผู้เรียน ยังไม่ดีพอ ส่งผล
ให้ ก ารด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นซ้ าซ้ อ น หรื อ มี
มาตรฐานในการแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันต่างกัน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

- ครู นิ เ ทศมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ จ านวนผู้ เ รี ย นที่ อ อกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละรอบ
- ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
- โครงการสะดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา
- โครงการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สถานศึกษา
- โครงการเครื อ ข่ า ยสถานประกอบการเพื่ อ ความ
ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาทั่วไปและต่างประเทศ
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