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ก

คํารับรองการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2562
**************************************************
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยการอาชีพ
ตะกั่วปา ฉบับนี้ เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่นําเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพตะกั่วปา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
มาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด ซึ่งสะทอนภาพความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
รอบปการศึกษาที่ผานมา ภายใตบริบท วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณของ
สถานศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงไดติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้นเปนประจําทุกป และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา อาชีวศึกษาจังหวัดพังงาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงเสนอผลการพิจารณามาเพื่อโปรดทราบ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผูเห็นชอบ

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
(นายสมศักดิ์ ไชยโสดา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา
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ข

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ใหหนวยงาน
ตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัด
ทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนํา
ไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา จัดทํา
รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2562 โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน
9 ประเด็นการประเมิน และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน 25 ขอประเมิน ในการดําเนินงานแบงความรับผิดชอบ ไปตาม
คุณลักษณะตรงตามตัวบงชี้ในหลักการทุกคนมีสวนรวมพัฒนาการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ใชผลจากการประเมินเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และรองรับการติดตาม
ตรวจสอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหคําแนะนําขอเสนอแนะ ขอมูลในการจัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา
พฤษภาคม 2563
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ค

คําชีแ้ จง
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2562
ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๒. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
๖. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ง

สารบัญ
คํารับรองการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ/แผนภาพ
สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
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สารบัญ (ตอ)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
สวนที่ 6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หนา

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2562
2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
2.4 ขอมูลบุคลากร
2.5 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
2.6 ขอมูลอาคารสถานที่
2.7 ขอมูลงบประมาณ
2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็น
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็น
5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็น
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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1

สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน
การพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่

1
2
3

1

2

3

4

รอยละ

97.39 60.00 64.21
80.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 80.00
95.00
รวม
90.00

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 80.00
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รอยละ 97.39
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช มีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี รอยละ 60.00
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี รอยละ 64.21
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100.00
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม รอยละ 100.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม รอยละ 100.00
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100.00
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 95.00
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 80.00
สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
ภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม รอยละ 90.00
1.2 จุดเดน
1) มีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการในรายวิชาตาม
ตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรางความตะหนักและเพิ่มความรูทางทักษะวิชาการ และ
วิชาชีพใหแกผูเรียนและเพื่อใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของ
หนวยงานและตลาดแรงงาน
2) มีการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจรรมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา อยางมี
คุณภาพเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
3) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม
4) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา เชิญผูเชี่ยว
ชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการใหความรูฝกทักษะผูเรียนเพิ่ม สรางแรงกระตุนใหผูเรียนมีความ
ตั้งใจในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ
5) มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ อยางมีคุณภาพ
6) มีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความ
ตองการของตลาดแรงงาน
7) ครูมีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด ครูไดจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และไดรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองมีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
8) มีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
9) มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน ดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
10) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพ
11) ไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนทุกสาขางาน
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12) มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเขารวมใหบริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
ตลอดปการศึกษา
13) สถานศึกษามีการบริการชุมชนดานวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา และเปนที่ยอมรับยกยอง
จากชุมชน องคการ หนวยงานภายนอก
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) การเพิ่มจํานวนผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทุกสาขาวิชา
2) การดูแลและแนะแนวผูเรียน ใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานทําในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา
3) พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมระบบการดูแลผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน
(drop out) ของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4) การเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในปตอไป
5) การพัฒนาทักษะผูเรียนเพื่อการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ระดับชาติในทุกสาขาวิชา
6) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรูทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพและใชในการเขาแขงขันทักษะในระดับที่สูงขึ้น
7) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอร
8) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมอยางเปนระบบ
9) พัฒนาทักษะในการทําวิจัยครูผูสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและแกปญหา
การจัดการเรียนรู
10) การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน
11) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด ควรมีกระบวนการจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ
และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบคนดวยตนเอง
12) พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
13) สนับสนุน สงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย
14) สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู ผูเรียนคิดคนสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
เผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชาและจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดทํา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคของผูเรียน
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและชวยเหลือผูเรียน ระดับ ปวช. อยางตอเนื่อง
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2) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
หรือการพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ของศูนยบม
เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
3) สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อการเขารวมการประกวด แขงขัน ทาง
ดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4) จัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net) เพื่อสรางความตระหนักใหผูเรียนทุกคน เห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
5) การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
6) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน
7) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางนวัตกรรมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
8) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนทวิภาคีของสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
9) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาควิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพ เพื่อเขารวมประกวด
ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพ เขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายใน และภายนอกที่จัดขึ้นในระดับ
ภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีวิสัยทัศน คือ มุงสรางและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยี
ใหมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน ดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี" โดยจัดการศึกษาสายอาชีพ 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ที่วางไว โดยเนนการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน
พันธกิจของจังหวัดพังงา และของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สง
ผลใหเกิดความมั่นใจ เชื่อใจ และนํามาซึ่งคุณภาพการศึกษา เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสถานประกอบการ โดยการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการจัดการ ในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวน ตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวใน
หลักสูตร ไดรับความเชื่อมั่นจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาเพิ่ม
ขึ้นทุกป และในสวนของสถานประกอบการใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มีความ
รวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ทีเ่ ปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
และสถานประกอบการ คือ
1) ดานความรู ความสามารถ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีความรู ความ
สามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละระดับ และสาขาวิชา สาขางาน เนื่องจาก
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วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางาน เพื่อประกอบอาชีพ
อิสระได รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาจึงกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และในสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อใหมีการผสมผสานบุคลากร สถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณจัดการ
เรียนการสอนแกผูเรียน ฃจึงทําใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2) การสรางเครือขายความรวมมือ กับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในจังหวัดและตางจังหวัด ในการรวมพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน หรือใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ และหนวยงานอื่น ๆ ไดแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด แนว
ทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สงตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังเห็นไดจากผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา สามารถเขาทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนได มีความกาวหนาเปนผูนํา และ
ผูรวมงานที่ดีขององคกร
3) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา สงเสริมการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานจิตอาสา การทํางานเปนทีม การทํางานรวมกับผูอื่น การมีวินัย การเขา
สังคม การแสดงตัวในที่สาธารณะ เพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเกง ดีและมีความสุข
4) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ในการประกวด
แขงขันจนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การประดิษฐคิดคน สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในทางวิชาการและวิชาชีพกับผูปกครองไดเปนอยางดี
5) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปามีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถ มีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม สามารถ
บอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดชัดเจน มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจตัดสินใจในงานดานตาง ๆ ตามภาระหนาที่ ของ
โครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการประสานการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง
ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาโดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค มีความรู ทักษะความสามารถ มีบุคลิกภาพตามที่ชุมชน
คาดหวัง และเติบโตมาเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน
7) ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อการติดตอประสานกับผูปกครองโดยตรงและ
ใกลชิด เนื่องจากเปนการไดพบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณจริง และการพูดคุยอยางฉันทมิตร
พรอมทั้งการประสานกิจกรรม ใหมีความเชื่อมโยงกับงานการจัดการศึกษาดวยควบคูกัน กอใหเกิดความ
ไวใจ เชื่อมั่น และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาหมายของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ประสบความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายที่สําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ตลอดจนไดรับความสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
ในการดําเนินการตามนโยบาย ไดแก
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1) การจัดการอาชีวศึกษา “ระบบทวิภาคี” (Dual Vocational Education - DVE) เพื่อเปนการ
สรางกําลังคนเขาสูตลาดแรงงาน ใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ เริ่มดําเนินการตั้งแต ป
การศึกษา 2551 และจัดตอเนื่องจนถึงปจจุบัน การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ และใหความสนใจทําความรวมมือ จัดการอาชีว
ศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
2) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) เริ่มดําเนินการตั้งแต ปการศึกษา 2560 มีโรงเรียนเขารวมโครงการจํานวน 2 แหง ประกอบ
ดวย โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 35 จังหวัดพังงา โดยเปดสอน
จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม
3) สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก เครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก
จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนของสถานศึกษา
4) ผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก 1)
ดานคุณลักษณที่พึงประสงค (คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะ
ทางปญญา) 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
5) สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีว
ศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก โครงการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ และ
องคความรูที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
ชื่อผลงาน/โครงการ :
โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูรับผิดชอบโครงการ :
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝายวิชาการ
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เปน
การจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝก
อาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุงเนนผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีสายปฏิบัติการใหเปนผูมีความรูความเขาใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานที่ใชเทคนิคในการทํางาน สรางและพัฒนางาน วางแผน
จัดการพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
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มีสมรรถนะนําไปปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ไดตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ
4.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และ
เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
2) เพื่อผลิตชางฝมือผูมีความชํานาญงานเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ
5) เพื่อสรางความสัมพันธ ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน และฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวิชา
4.3 กรอบแนวคิด
ใหภาคเอกชน หรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา ในลักษณะของความรวมมือ
(Cooperation Education and Training)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
1) ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมอบหมายบุคลากร ในสถาน
ศึกษา มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
(2) จัดประชุมชี้แจง เรื่องของการจัดระบบทวิภาคีใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเขาใจ อยาง
สม่ําเสมอ
(3) เชิญผูทรงคุณวุฒิใหความรูความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(4) ประชุมแตละแผนกวิชาระดมสมองเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(5) ประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตละแผนก
(6) มีการติดตามและประเมินผลทุกสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งป
(7) รายงานผลประจําป
2) จัดการเรียนในสาขาวิชา ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลที่จําเปน ความพรอม ลักษณะงานและสมรรถนะที่สถานประกอบการตองการเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดเตรียมผูเรียนระบบทวิภาคีในการจัดทําแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ
3) ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ
4) ใหนักเรียน นักศึกษาทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อใหสถานประกอบการผูเขารับการฝก มีความเขาใจตรงกัน ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหสถานประกอบการ และผูเรียน รวมถึงผูปกครองไดลงนามในสัญญา
การฝกอาชีพ เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงถึงความเขาใจรวมกันของทั้งสองฝาย
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5) ทําแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพและแผนการนิเทศรวมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตร
6) ปฐมนิเทศกอนการฝกอาชีพ และปจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝกอาชีพ เพื่อชี้แจงขอมูลที่เกี่ยว
ของ ไดแก กฎ ระเบียบสถานศึกษา ขอบังคับสถานประกอบการ แนวทางการฝกอาชีพในสถานประกอบ
การ กิจนิสัย คูมือการฝกอาชีพและจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอาชีพ
7) เตรียมความพรอมผูเรียนกอนการฝกอาชีพ แผนกวิชาเตรียมความรูพื้นฐานกอนออกฝกอาชีพ
แนะนํามาตรฐานที่เกี่ยวของในสถานประกอบการ กิจนิสัย จรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
8) มีครูนิเทศการฝกอาชีพในสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการนิเทศ จัดแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ โดยใชหลักเกณฑการนิเทศ ติดตามผลการฝก
อาชีพจากสมุดบันทึกการฝกอาชีพ แฟมสะสมผลงานของผูเรียน
9) การกํากับติดตามและประเมินผลการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ โดยในการนิเทศอาจ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศติดตาม การรายงานการประเมินผลการฝกอาชีพประจําภาคเรียน
10) วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ รวมมือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานรวมกัน
4.5 ผลการดําเนินงาน
1) ผลที่เกิดกับผูเรียน
(1) นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะ และมีสมรรถนะที่ไดรับจากการฝกอาชีพ ภายใน
สถานการณและสิ่งแวดลอมจริงในสถานประกอบการ ที่ผานการคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชา
(2) นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรทวิภาคี
(3) ผูสําเร็จการศึกษาผานการทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละหลักสูตรแตละ
ระดับครบทั้งสามดาน คือดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ ที่มีระยะการฝกอาชีพ ตามแผนการฝกอาชีพ มากกวากึ่ง
หนึ่งของหลักสูตร มีสมรรถนะวิชาชีพเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ
(4) ผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี จะมีความมั่นใจในตนเองมากกวานักเรียนในระบบปกติ
และมีความผูกพันกับสถานประกอบการ
2) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
(1) วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมสนับสนุนการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ดานธุรกิจบริการ ที่มีความรู
ทักษะ มีสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
(2) วิทยาลัยฯ สามารถรับนักเรียนนักศึกษาไดมากขึ้น หลังจากที่นักเรียนระบบทวิภาคีถูกสง
เขารับการฝกอาชีพในสถานประกอบการ
3) ผลที่เกิดกับสถานประกอบการ
(1) สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2562 มี
จํานวน 79 แหง
(2) การวางแผนกําลังคนเปนระบบ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานเขาสูระบบสากล เมื่อ
สถานประกอบการตองรับผิดชอบในการฝกภาคปฏิบัติ จะชวยใหเกิดการปรับปรุงบุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
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(3) บุคลากรมีความจงรักภักดีและผูกพันกับสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
จะมีความผูกพันกับสถานประกอบการ มากกวาพนักงานที่มาจากการเลือกสรร ของสถาน
ประกอบการ
(4) สถานประกอบการสามารถลดตนทุนคาใชจายและประหยัดเวลา ในการฝกอบรมพนักงาน
ใหม
(5) ไดรับประโยชนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมอาชีพ
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
1) นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ความชํานาญในอาชีพ จากการฝกอาชีพในสถานประกอบการ อยาง
นอย ๑ ปครึ่ง (ครึ่งหลักสูตร)
2) นักเรียน นักศึกษาไดรับการสนับสนุนจากสถานประกอบการตามขอตกลงกับสถานศึกษา ไดแก
(1) ทุนการศึกษาระหวางเรียน
(2) คาเบี้ยเลี้ยงในวันฝกอาชีพ
(3) สวัสดิการตาง ๆ เชน ที่พัก (กรณีฝกอาชีพตางจังหวัด), รถรับ-สง, ชุดพนักงานฝกอาชีพ,
ไดรับการฝกอบรม , การเขารวมกิจกรรมประจําปของสถานประกอบการ เปนตน
(หมายเหตุ : การสนับสนุน แตกตางกันตามขอตกลงของแตละสถานประกอบการ)
3) ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับโอกาสการพิจารณาบรรจุเปนพนักงานของสถานประกอบการ (หมาย
เหตุ : แตกตางกันตามขอตกลงและเกณฑการคัดเลือกของแตละสถานประกอบการ)
4) ผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานสาขางาน สามารถเลือกศึกษาตอ หรือ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ
5) ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตร และใบรับรอง ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(2) ใบรับรองการฝกอาชีพ 1 - 2 ป จากสถานประกอบการ
(3) ใบรับรองการฝกอาชีพระบบทวิภาคี
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา
ชื่อภาษาอังกฤษ
Takuapa Industrial and Community Eduction College
ที่ตั้ง
เลขที่ 41 หมู 6 ตําบลตําตัว อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท
0 7645 5085 โทรสาร 0 7645 5085
E-mail
Takuapacollege@gmail.com
Website
www.tapc.ac.th
2.1.2 ประวัติสถานศึกษา
สืบเนื่องจาก นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประสงคจะขยายโอกาสการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการศึกษาทางวิชาชีพ โดยใหสถานศึกษาสามารถจัดการสอนวิชาชีพ และฝกอบรมอาชีพ ทุก
ประเภทวิชาชีพ ความพรอมและความตองการของผูเรียนแตละสถานศึกษา เชน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว คหกรรม หรือเกษตรกรรม โดยใชชื่อวา
"วิทยาลัยการอาชีพ" ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะตั้งวิทยาลัยเพิ่มเติม
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ตามโครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ"
และไดประกาศจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา" ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการ
ดังกลาวมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูดานวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม กับวิชาความสนใจ ความถนัด และ
รูจักเลือกอาชีพที่เปนประโยชนกับตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษาไดรับมอบที่ดินจํานวน 50 ไร จาก
กองมรดก "นายสมบัติ บุญสูง" และแตงตั้งนายการุณ สามสุวรรณ ทําหนาที่ ผูอํานวยการวิทยาลัย และ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาเปนคนแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เวลา
09.59 น. ไดทําพิธีเปดปายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา โดยมี ฯพณฯจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน พรอมไดรับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
นายสมศักดิ์ สุหรายคิมหันต ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ นายอํานวย รองเงิน ผูวาราชการจังหวัด
พังงา นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอําเภอตะกั่วปา พรอมดวยหัวหนาสวนราชการตาง ๆ และประชาชน
ในพื้นที่เขารวมพิธีจํานวนมาก
2.1.3 การจัดการศึกษา
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"
ทุกสาขาวิชา และเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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(1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานยานยนต
- สาขางานไฟฟากําลัง
(2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
(3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคยานยนต
- สาขางานไฟฟากําลัง
(2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
(3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3) หลักสูตรระยะสั้น
(1) การขับรถยนต
(2) การบริการจักรยานยนต
(3) โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน
(4) การบัญชีในครัวเรือน
(5) การจับจีบผาและผูกผา
(6) การติดตั้งเครื่องใชไฟฟาภายในอาคาร
4) หลักสูตรทวิศึกษา
(1) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
(2) สาขางานการโรงแรม
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
1) สภาพชุมชน
ลักษณะทั่วไปวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร เปนพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดิน
สําหรับกอสรางอาคารเรียน ลําน้ําทําเขื่อนกั้นน้ําเล็ก ๆ มีสภาพภูมิประเทศเปนเนินเขาสลับสูงต่ําไปมา
มีคลองน้ําธรรมชาติเล็กไหลผาน ที่ตั้งเดิมเปนเหมืองเกา บริเวณเกือบทั้งหมดของพื้นที่ จึงผานการฉีดดิน
เพื่อรอนแรดีบุก ทํ าใหลักษณะของดินจึงเหลือทรายปนหินดานไมอุมน้ํา มีความลาดชันบางจุด จึงทําให
เปนปญหาในการปลูกและดูแลตนไม โดยเฉพาะการปลูกพืชตองใชเงินทุนสูงเนื่องจากดินขาดแรธาตุ และ
อัดแนน ทําใหน้ําขังในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําอยางรวดเร็วในฤดูแลง
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2) สภาพเศรษฐกิจ
ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลมีประชาชนจํานวน 2,622 ครัวเรือน ประชาชนมี
การประกอบอาชีพที่หลากหลายโดยมีครัวเรือนประกอบอาชีพคาขายมีจํานวนมากที่สุดและมีการประกอบ
อาชีพทําสวน รับจาง รับราชการ บริษัท/โรงงาน เลี้ยงสัตว ประมง รองลงมาตามลําดับ เทศบาลเมือง
ตะกั่วปา มีบริเวณพื้นที่การเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ โดยรวมประมาณ 400 ไร ซึ่งพืน้ ที่เกษตร
กรรมสวนใหญเปนพื้นที่ทําสวนผลไมยืนตน ไดแก มังคุด เงาะ ทุเรียนพันธุพื้นเมือง (ทุเรียนบาน) ละไม
เปนตน
3) สภาพสังคม
การตั้งถิ่นฐานทางภาคใตพบวา ไมมีชุมชนโบราณตั้งอยูในบริเวณที่เปนภูเขาเลย สวนใหญ ตั้งถิ่น
ฐานอยูในที่ราบ หรือบนเนินทรายที่น้ําทวมไมถึง ชุมชนเหลานี้จะรวมตัวกันเปนกลุม ๆ ในบริเวณ ที่เอื้อ
อํานวยตอการติดตอกับภายนอก ลักษณะภูมิประเทศทางภาคใตฝงตะวันออกเปนแผนดินแคบ คาบสมุทร
ทอดยาวไปจนจรดสหพันธรัฐมาเลเซีย การเชื่อมโยงติดตอกันนั้นนอกจากจะมีเทือกเขา ลําน้ําสายตาง ๆ
และพื้นที่ราบที่ออกสูทะเลแลว ยังสามารถทําเปนอาวจอดเรือไดเปนอยางดี จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานไม
ปรากฏพบกลุมของชุมชนโบราณที่เห็นเปนรูปรางได แตเริ่มเห็นในเขตอําเภอตะกั่วปาตั้งแตบริเวณเกาะคอ
เขาตอนปากคลองตะกั่วปา เขามาตามลําคลองที่มีชุมชนกระจายตัวอยูตามลําน้ํา จนเกือบถึงเชิงเทือกเขา
ศกที่เปนตนน้ํา ชุมชนในอําเภอตะกั่วปาตั้งแตบริเวณเกาะคอเขาตอนปากคลองตะกั่วปา
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2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

รูปที่ 2.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1) ขอมูลผูเรียน
ตารางที่ 2.1 ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3

0
14
0

157
102
133

69
49
58

226
165
191

รวม ปวช.

14

392

176

582

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส. 1
ปวส. 2

0
0

66
73

66
73

รวม ปวช.

0

139

139

2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช. 3
ปวส. 2
รวม

132
45
177

57
38
95

43.18
84.44
53.67

ตารางที่ 2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช. 3
ปวส. 2
รวม

171
69
240

102
59
161

59.65
85.51
67.08
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2.3.2 ขอมูลดานบุคลากร
ตารางที่ 2.4 ขอมูลบุคลากร
ทั้งหมด (คน)

มีใบ
ประกอบ
วิชาชีพ (คน)

สอนตรง
สาขา (คน)

3

3

0

10

10

10

1
9
0
8
11

0
9
0
6
0

0
9
0
8
0

7

0

0

รวม ครู

27

25

27

รวมทั้งสิ้น

49

25

27

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
2
2
1
5

รวม
(สาขาวิชา)
4
4
2
10

ประเภท
ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/
ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ
ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการ
บรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/
ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

2.3.3 ขอมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 2.5 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา
(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
2
พาณิชยกรรม
2
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1
รวมทั้งสิ้น
5
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2.3.4 ขอมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 2.6 ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (หลัง)
1
4
1
1
10
17

2.3.5 ขอมูลงบประมาณ
ตารางที่ 2.7 ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (บาท)
1,431,240.00
4,612,498.00
1,500,000.00
5,784,880.00
1,057,600.00
14,386,218.00

2.3.6 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ พลับทอง
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา กรรมการ
3. นายประจักษ รักดี
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา กรรมการ
4. นายทีปกร เกิดกลา
ครู คศ.2 ทําหนาที่รองผูอํานวยการฯ
กรรมการ
5. นายไตรวุฒิ ทองสกุล
ผูแทนฝายแผนงานและความรวมมือ
กรรมการ
6. นายแดนทวี มานะจิตร
ผูแทนฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
7. นางสาวญาณิสา อองสกุล ผูแทนฝายวิชาการ
กรรมการ
8. นายไชยรัตน อินทรเพ็ญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายณรงคศักดิ์ ขําผุด
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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10. นางอุษา เกลานพรัตน
11. นางสาวอุบล ทองสลับลวน
12. นายปฏิพัทธ ชวนานันท
13. นายอนันต สังขสม

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา
“ความรูเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําหนาวิชาการ สมานสามัคคี” คือ ปรัชญาการทํางานของ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ที่ใชเปนหลักในการดําเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4.2 อัตลักษณ
“จิตอาสา มีสัมมาคารวะ” นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา เปนผูที่มีจิตใจดี เปน
ผูให ทําประโยชนเพื่อสังคมและเปนผูที่ใหเกียรติผูอื่นดวยกาย วาจา ใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุภาพ
เรียบรอย และมีน้ําใจอันดีงาม
2.4.3 เอกลักษณ
“ยิ้ม ทัก สวัสดี” นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา เปนผูที่มีกิริยาวาจา ทาทางที่
สุภาพ และมีบุคลิกภาพที่เปนมิตร แตงกายถูกตองตามระเบียบวินัยของวิทยาลัย มีจิตใจที่พรอมในการ
ใหบริการ
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มุงสรางและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยี ใหมีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
2.5.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดและสงเสริมการศึกษาดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ
พันธกิจที่ 3 สงเสริมงานวิจัย สรางนวัตกรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยี พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนา
อาชีพ
พันธกิจที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ
2.5.3 เปาประสงค
1) ผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2) ผูเรียนไดเรียนรูวิชาชีพการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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3) ผูเรียนมีโครงการ โครงงานวิชาชีพ แผนธุรกิจ เพื่อหารายไดระหวางเรียนและบมเพาะ
ผูประกอบการ
4) ผูเรียนไดนําวิชาชีพมาใชบริการชุมชน
5) ผูเรียนมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ที่มีการใชประโยชนและไดรับการเผยแพร
6) มีเครือขายสถานประกอบการรวมกับการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเขมแข็ง
7) มีหองการเรียนรู หองปฏิบัติการ และอาคารปฏิบัติการดานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
8) มีแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพเฉพาะทาง
9) มีการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน
และชุมชน
10) มีศูนยฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการเรียนการ
สอนแกนมัธยม การเรียนการสอนทวิศึกษา และการจัดฝกอบรมและวิชาชีพ
11) สถานศึกษามีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเหมาะสม สมดุลธรรมชาติและเอื้อตอการเรียนรู
12) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่ทันสมัย และสามารถเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
13) ครูวิชาชีพไดเพิ่มประสบการณอาชีพเฉพาะทางเพื่อความเปนมืออาชีพ
14) ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสถานศึกษาและเผยแพร
15) ประชาชนนอกระบบการศึกษามีโอกาสไดรับการศึกษาทางวิชาชีพอยางเสมอภาค
16) มีระบบบริหารการจัดการของแผนกวิชา
17) มีการบริหารการจัดการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการบูรณา
การอยางเชิงระบบ
18) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
19) มีการบริหารการจัดการ ใหยึดหลักการมีสวนรวมและเกิดความคุมคา โดยใชสถานศึกษา
คุณภาพ และสถานศึกษาพอเพียงเปนตัวขับเคลื่อน
20) มีเครือขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
เรียนรูที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
21) มีศูนยวิทยบริการเปนศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่หลากหลายใหประโยชน
2.5.4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือ
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ยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมการเรียนรูและบริการ เพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5.5 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ดานคุณภาพของผลผลิต
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
มาตรการที่ 2 นําวิชาชีพสูชุมชน
มาตรการที่ 3 สรางสังคมแหงภูมิปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูใหมีความรูและประสบการณวิทยฐานะ
มาตรการที่ 1 พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในวิชาที่สอน การปฏิบัติหนาที่และพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม
มาตรการที่ 1 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษา
รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีในงานอาชีพและสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการดวยการมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนนการมีสวน
รวม
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
ที่

รายการ

1 องคการมาตรฐานดีเดน กลุมจังหวัด
กระบี่ พังงา และภูเก็ต สถานศึกษา
ขนาดเล็ก
2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
จักรยานยนตประเภททีม ระดับ ปวช.”
3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ประเภททีม
ระดับ ปวช.”

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

รายการ

รางวัล

4 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
ชนะเลิศ
เครื่องยนตแกสโซลีน ประเภททีม
ระดับ ปวส.”
5 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
ชนะเลิศ
เครื่องยนตดีเซล ประเภททีม ระดับ
ปวส.”
6 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
ชนะเลิศ
ฝมือ ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช.”
7 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการ
ชนะเลิศ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Barten
der ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว”
8 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
ชนะเลิศ
กวดรองเพลงลูกทุงชาย”
9 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
รองชนะเลิศ
กวดรองเพลงลูกทุงหญิง”
อันดับ 2
10 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
รองชนะเลิศ
กวดรองเพลงไทยสากลชาย”
อันดับ 1
11 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
รองชนะเลิศ
กวดรองเพลงไทยสากลหญิง”
อันดับ 2
12 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
รองชนะเลิศ
กวดพูดในที่สาธารณะ เปนภาษา
อันดับ 1
อังกฤษ”
13 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
ชนะเลิศ
กวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ”
14 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
รองชนะเลิศ
กวดสุนทรพจนภาษาไทย”
อันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ
15 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประ
กวดแขงขันรองเพลงไทยลูกทุง ชาย”
1 เหรียญเงิน

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

รายการ

16 การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การพูด
สาธิตเปนภาษาอังกฤษ”

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

17 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 1 “ปนยิงตะปูเพื่อยึด
เข็มขัดรัดสายไฟฟา”
18 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชนะเลิศ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
เหรียญทอง
ประเภทที่ 2 “บันไดเคลื่อนที่”
19 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รองชนะเลิศ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 2
ประเภทที่ 2 “อุปกรณตอกหลักดิน”
เหรียญเงิน
20 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รองชนะเลิศ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 2
ประเภทที่ 5 “ของที่ระลึกจากใบ
เหรียญเงิน
รมขาว”
21 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รองชนะเลิศ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 1
ประเภทที่ 7 “เปลสนามขนยายผูปวย
เหรียญเงิน
แบบพกพา”
22 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รองชนะเลิศ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 3
ประเภทที่ 8 “บลัชออนจากลูกพลับ” เหรียญทองแดง
23 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รางวัลอื่น ๆ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
(Hornor Aword)
รางวัล Hornor Award ประเภทที่ 2
“บันไดเคลื่อนที่”

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

รายการ

รางวัล

24 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
รางวัลอื่น ๆ
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
(Hornor Aword)
รางวัล Hornor Aword ประเภทที่ 8
“Natural Cosmetic เครื่องสําอาง
จากธรรมชาติ”
25 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชมเชย
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับภาคใต ประจําป 2562
ประเภทที่ 1 “ปนยิงตะปูเพื่อยึด
เข็มขัดรัดสายไฟฟา”
26 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชมเชย
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับภาคใต ประจําป 2562
ประเภทที่ 2 “บันไดเคลื่อนที่”
27 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชมเชย
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
เหรียญทองแดง
ระดับภาคใต ประจําป 2562
ประเภทที่ 7 “เปลสนามขนยายผูปวย
แบบพกพา”
28 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
รองชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) “ถังขยะลอยน้ํา”
29 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
รองชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) “เจลปรับอากาศ
จากเปลือกสมโอ”

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

23
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

1 นายเสาวภัทร ชัยชนะ
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะงาน
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ประเภททีม
ระดับ ปวช.
2 นายณัฐภูมิ ชัยชนะธรรม
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะงาน
จักรยานยนต ประเภททีม ระดับ ปวช.
3 นายไชยรัตน อินทรเพ็ญ
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะงาน
เครื่องยนตแกสโซลีน ประเภททีม
ระดับ ปวส.
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะงาน
เครื่องยนตดีเซล ประเภททีม ระดับ
ปวส.
4 นายอนันต สังขสม
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะงานฝมือ
ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช.
5 นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว
6 นางสาวนวพร เกื้อหนุน
ครูผูควบคุม การประกวดรองเพลง
ลูกทุงชาย
ครูผูควบคุม การประกวดรองเพลง
ลูกทุงหญิง

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อับดับ 2

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

24
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

7

8

9

10

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

ครูผูควบคุม การประกวดรองเพลง
ไทยสากลชาย
ครูผูควบคุม การประกวดรองเพลง
ไทยสากลหญิง
ครูผูควบคุม การประกวดแขงขัน
รองเพลงไทยลูกทุง ชาย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 30 ปการ
ศึกษา 2562
นางอัจฉราภรณ มณีรัตน
ครูผูควบคุม การประกวดพูดในที่
สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
นางสาวยิ่งลักษณ เลิศกมลานันท
ครูผูควบคุม การประกวดพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ
ครูผูควบคุม “การพูดสาธิตเปนภาษา
อังกฤษ” การแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต
ครั้งที่ 30 ปการศึกษา 2562
นายวราวุฒิ ชวยรักษา
ครูผูควบคุม การประกวดสุนทรพจน
ภาษาไทย
นายปฏิพัทธ ชวนานันท
นายวิระวงศ จงไกรจักร
นายวราวุฒิ ชวยรักษา
นางสาวยิ่งลักษณ เลิศกมลานันท
นางภิรมย แสงทอง
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

รองชนะเลิศ
อับดับ 1
รองชนะเลิศ
อับดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อับดับ 1

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญเงิน

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รางวัลชมเชย

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562
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ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

11

12

13

14

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

ประเภทที่ 1 ผลงาน “ปนยิงตะปูเพื่อ
ยึดเข็มขัดรัดสายไฟฟา”
นายสารพงษ เลิศไกร
ชนะเลิศ
นายไชยรัตน อินทรเพ็ญ
เหรียญทอง
นายไตรวุฒิ ทองสกุล
Hornor Aword
นายแดนทวี มานะจิตร
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ชมเชย
ประเภทที่ 2 ผลงาน “บันไดเคลื่อนที่”
นายวิระวงศ จงไกรจักร
นายปฏิพัทธ ชวนานันท
นางสาวยิ่งลักษณ เลิศกมลานันท
รองชนะเลิศ
นายวราวุฒิ ชวยรักษา
อันดับ 2
นางภิรมย แสงทอง
เหรียญเงิน
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 2 ผลงาน “อุปกรณตอก
หลักดิน”
นางอุษา เกลานพรัตน
รองชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 2
ประเภทที่ 5 ผลงาน “ของที่ระลึก
เหรียญเงิน
ใบรมขาว”
นายปฏิพัทธ ชวนานันท
รองชนะเลิศ
นายวิระวงศ จงไกรจักร
อันดับ 1
นายวราวุฒิ ชวยรักษา
เหรียญเงิน
นางสาวยิ่งลักษณ เลิศกมลานันท
นางภิรมย แสงทอง
ชมเชย
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เหรียญทองแดง
ประเภทที่ 7 ผลงาน “เปลสนามขน
ยายผูปวยแบบพกพา”

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

26
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

15 นางศรันยา สุขสมัย
รองชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อันดับ 3
ประเภทที่ 8 ผลงาน “บลัชออนจาก เหรียญทองแดง
ลูกพลับ”
16 นางสาวนวพร เกื้อหนุน
นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
นางสาวเพียงดาว สารณาคมนกุล
นายอนันต
สังขสม
Hornor Aword
นางสาวญาณิสา อองสกุล
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 8 ผลงาน “Natural
Cosmeticเครื่องสําอางจากธรรมชาติ”
17 นายแดนทวี มานะจิตร
นายไชยรัตน อินทรเพ็ญ
นางสาวธราพรรณ เถิงคํา
รองชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพ (ปวช.) ผลงาน “ถังขยะลอยน้ํา”
18 นางสาวเพียงดาว สารณาคมนกุล
นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
นางสาวนวพร เกื้อหนุน
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร
รองชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลงาน “เจล
ปรับอากาศจากเปลือกสมโอ”
19 นายสมพงศ พลับทอง
ผูบริหารดี
ศรีอาชีวะ พังงา

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

27
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

20 นายประจักษ รักดี
21 นายทีปกร เกิดกลา
นายไตรวุฒิ ทองสกุล
นายแดนทวี มานะจิตร
นายวราวุฒิ ชวยรักษา
นายไชยรัตน อินทรเพ็ญ
นายณรงคศักดิ์ ขําผุด
นายอนันต สังขสม
นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
นางสาวญาณิสา อองสกุล
นายเสาวภัทร ชัยชนะ
นางศรันยา สุขสมัย
นางอุษา เกลานพรัตน
นางสาวอุบล ทองสลับลวน
นางภิรมย แสงทอง
นายปฏิพัทธ ชวนานันท
นางสาวยิ่งลักษณ เลิศกมลานันท
นายธนัช รักดี
นางสาวเพียงดาว สารณาคมนกุล
นายรัชชานนท เชาวชางเหล็ก
นายสารพงษ
เลิศไกร
นางสาวธราพรรณ เถิงคํา
นางสาวกมลชนก ขําแกว
นายกิตติคุณ ราศรีแจม
นางสาวนวพร เกื้อหนุน
นายณัฐภูมิ ชัยชนะธรรม

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ผูบริหารดี
ศรีอาชีวะ พังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ครูดี
ศรีอาชีวะ พังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

1 นายพีระวิชญ กาญจนกุล
นายจิรภัทร ตองติรัมน
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน ประเภททีม ระดับ ปวช.
2 นายบุญ ศรีสุขโชติ
นายเกียรติศักดิ์ เกตุแทน
การแขงขันทักษะงานจักรยานยนต
ประเภททีม ระดับ ปวช.
3 นายกิตติวัมน ดวงรัตน
นายนันทวัฒน เพ็ชรเกษม
นายสหัสวรรษ ทองสุข
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตแกส
โซลีน ประเภททีม ระดับ ปวส.
4 นายศิวกร ศุภะผองศรี
นายวสันต สรอยนาค
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซล
ประเภททีม ระดับ ปวส.
5 นายอรุณ บุญญา
การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ ประเภท
เดี่ยว ระดับ ปวช.
6 นายอนิรุต ลิ่มเจริญ
การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Flair Bartender ระดับ
ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

7 นายพงษเลิศ สมเมือง
ชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด รองชนะเลิศอันดับ
รองเพลงลูกทุงชาย
1 เหรียญทอง
8 นางสาวปทมวดี จิ่งสกุล
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
อันดับ 2
รองเพลงลูกทุงหญิง
9 นายสิงห
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
อันดับ 1
รองเพลงไทยสากลชาย
10 นางสาวอัจฉราภรณ อินทสูตร
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
อันดับ 2
รองเพลงไทยสากลหญิง
11 นางสาวคีรภัทร งามพริ้ม
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
อันดับ 1
พูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
12 นายทศวร ศรีวงรัตน
ชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด รองชนะเลิศอันดับ
พูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ
2 เหรียญเงิน
13 นางสาวรุงนภา เดชฉิมพลี
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
อันดับ 1
สุนทรพจนภาษาไทย
14 นายสิรวิชญ ฉางสกุล
รองชนะเลิศ
นายกิตติชัย ทิ้งบริรักษ
อันดับ 1
นายนริส หมาดสตูล
เหรียญทอง
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 1 ผลงาน “ปนยิงตะปูเพื่อ
ยึดเข็มขัดรัดสายไฟฟา

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

15 นายบริพัตร จวนรุง
ชนะเลิศ
นายคมกมล เกื้อสกุล
เหรียญทอง
นายสุทธิกานต บุญสูง
Hornor Aword
นายสิทธิชัย บุญชิต
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชมเชย
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 2 ผลงาน “บันไดเคลื่อนที่”
16 นายศักรินทร ชินเขตร
นายไมตรี หนูจันทร
นายสุรเชษฐ ตันเถียร
รองชนะเลิศ
นายพงศเลิศ สมเมือง
อันดับ 2
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
เหรียญเงิน
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 2 ผลงาน “อุปกรณตอก
หลักดิน”
17 นางสาวอธิติยา คชโยธี
นางสาวหทัยกาญจน ประเสริฐ
นางสาวนุชจรี โยมเนียม
นางสาวศุภัชฌา นาคปนทอง
รองชนะเลิศ
นางสาวประกายฟา จรูญรักษ
อันดับ 2
นางสาววาสนา โสภารัตน
เหรียญเงิน
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 5 ผลงาน “ของที่ระลึกจาก
ใบรมขาว”

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

รางวัล

18 นายจิรวงศ โฮสกุล
รองชนะเลิศ
นายณัสพงษ ลาชสุวรรณ
อันดับ 1
นายเทิดไท ชูสังข
เหรียญเงิน
นายนัฐพล ภูติรถยา
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ชมเชย
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
เหรียญทองแดง
ประเภทที่ 7 ผลงาน “เปลสนาม
ขนยายผูปวยแบบพกพา”
19 นางสาวรัชฎาพร คชมาศ
นางสาวอรปรียา ยืนชุก
รองชนะเลิศ
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
อันดับ 3
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
เหรียญทองแดง
ประเภทที่ 8 ผลงาน “บลัชออนจาก
ลูกพลับ”
20 นางสาวปทมาวดี จึ่งสกุล
นางสาวกัญญารัตน เพชรปานวงศ
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว
Hornor Aword
ศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 8 ผลงาน “Natural
Cosmeticเครื่องสําอางจากธรรมชาติ”
21 นายฐิติศักดิ์
สันพิบูลย
นางสาวณัฐณิชา ตั้นสกุล
นางสาวอภิสรา นุชชนะ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
รองชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ผลงาน “ถังขยะ
ลอยน้ํา”

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล / รายการ

22 นางสาวกุลภรณ อินทรอารีย
นางสาวบุญตรา โพธิ์คํา
นายอนุชา เพชรสุทธิ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลงาน “เจล
ปรับอากาศจากเปลือกสมโอ”
23 นายฐิติศักดิ์ สันพิบูลย
นายกฤษฎา เพ็งจันทร
นางสาวกัลยา ชัยจะโปะ
นางสาวคลาวเดรีย ขุนรินทร
นางสาวจามจุรีพร เจริญผล
นางสาวจารุพิมพ นพฤทธิ์
ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยมศึกษา
24 นางสาวบุสยา บุญประสพ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งที่
17 ประจําป 2562 “สังขหยดเกมส”

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ

ชนะเลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น การ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกตใช เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียน ทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษา มีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตาง
ประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัย
การอาชีพตะกั่วปา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับผูสําเร็จการศึกษา เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียน ดวยคุณภาพและมาตรฐาน ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
สรางความตระหนักใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 ไดเห็นถึงความสําคัญของการเขารับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหครูผูสอนทําการบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้
ยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผูสอน และผูเชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชา
1.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จํานวนทั้งสิ้น
186 คน จากจํานวนผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 195 คน จําแนก
ไดดังนี้
- ระดับ ปวช. 3 จํานวน 126 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 134 คน
- ระดับ ปวส. 2 จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 61 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เทียบกับผูเรียนที่ลง
ทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. 3 คิดเปนรอยละ 94.03
- ระดับ ปวส. 2 คิดเปนรอยละ 98.36
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รอยละ 95.38
ยอดเยี่ยม

โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเปน
เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ

1.1.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่เกี่ยวของ ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา ที่
สามารถผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานตองการ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2
เห็นความสําคัญ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยไดมีการดําเนิน
โครงการกิจกรรมเตรียมความพรอมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-Net) มีการดําเนินการแตงตั้งคําสั่งครูผูรับผิดชอบในการทบทวนความรูแกผูเรียนในทุกสาขาวิชา
1.2.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน 151 คน จากจํานวนผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 195 คน จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 102 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 134 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 49 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 61 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีว
ศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 76.12
- ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 80.33
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเปนรอย
ละ 77.44 เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 4 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะทอน
องคการ หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษา ที่มีผูเรียน
ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ที่
อยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีกระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังนี้
1) การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน มีขนั้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการ
ศึกษา 2562
(2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
(3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหนาที่
(4) ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ
(5) ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจและแนวทาง
การเขียนแผนธุรกิจ ภายใตหลักสูตรที่สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกําหนด
(6) ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
(7) แบงกลุมนักเรียน นักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจ และจัดใหมีที่ปรึกษาธุรกิจชวยเหลือ
ใหคําแนะนํา
(8) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ
2) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก และครูจากภายในสถานศึกษา เพื่อรวมเปน
คณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเปนไปไดแผนธุรกิจ
(2) ผูเรียนนําเสนอแผนธุรกิจตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ
(3) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจตอผูบริหารสถานศึกษา
(4) จัดทําประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ
3) การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งคณะ
กรรมการประกอบดวย กลุมผูเรียนที่เปนเจาของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ
(2) คณะกรรมการดําเนินธุรกิจ ทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารสถานศึกษา เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนในการดําเนินธุรกิจ
(3) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดําเนินการธุรกิจ
(4) ผูเรียนดําเนินการเปดบัญชีธนาคาร โดยผูเรียนเปนเจาของบัญชีรวมกัน
(5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเขาบัญชีผูเรียนที่ไดรับการอนุมัติในการดําเนินการธุรกิจ
(6) ผูเรียนรวมวางแผน ดําเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจตาม
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แผนธุรกิจรวมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เชน เรื่องการจัดองคการดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยกําหนด
เปาหมายและภารกิจ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ เชน การวางแผนดานการตลาด ดานการผลิต การวาง
ระบบบัญชี เปนตน
(7) ดําเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว
(8) จัดทําบัญชีและสรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะที่กําหนด
(9) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการธุรกิจในแตละเดือน เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินธุรกิจ
ในระยะเวลาที่ผานมาวา บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม สําหรับใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) ครูที่ปรึกษาของแตละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอตอหัวหนาศูนยบมเพาะฯ
(11) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมรายงานและจัดทําสรุปเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย ที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 28 คน และมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ จํานวน 5 คน
2) จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ จํานวน 18 คน จาก
จํานวนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการ ทั้งสิ้น 28 คน และมีแผนธุรกิจ จํานวน 3
ธุรกิจ ดังนี้
(1) ธุรกิจ โดนัทจิ๋วแฟนซี สาขาวิชา การโรงแรม
(2) ธุรกิจ สปาปง สาขาวิชา การบัญชี
(3) ธุรกิจ Mechanic shop คารแคร สาขาวิชา ชางยนต
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ จํานวน 18 คน จากจํานวน
กลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการ ทั้งสิ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 64.29 เทียบกับ
เกณฑการประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดี
2) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีผลการประเมินศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีว
ศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประจําปการศึกษา 2562
ระดับ 2 ดาว
1.1.3) ผลสะทอน
องคการ หนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรู ในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของผูเรียน
ยอมรับยกยองวิทยาลัยฯ ในการบมเพาะและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
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วิชาชีพ ในการเขารวมประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกผูที่มีทักษะ
และสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเขารวมประกวดและแขงขัน ทั้งใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะหบุคลากร ผูมีความเชี่ยว
ชาญในแตละสาขาอาชีพ ใหเกียรติเปนกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน
1.2.1) เชิงปริมาณ
ในปการศึกษา 2562 มีผูเรียนเขารวมการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ และไดรับ
รางวัลจํานวนทั้งสิ้น 20 คน แบงเปน
- ระดับจังหวัด จํานวน 18 คน
- ระดับภาค จํานวน 2 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
1) รางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด จํานวน 13
รางวัล
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะงานจักรยานยนต ประเภททีม
ระดับ ปวช. ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาชางยนต จํานวน 2 คน
(2) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ประเภททีม
ระดับ ปวช. ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาชางยนต จํานวน 2 คน
(3) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน ประเภททีม ระดับ
ปวส. ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต จํานวน 3 คน
(4) รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซล ประเภททีม ระดับ ปวส.
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต จํานวน 2 คน
(5) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะงานฝมือ ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช. ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาชางยนต จํานวน 1 คน
(6) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน
1 คน
(7) รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุงชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขา
วิชาชางไฟฟากําลัง จํานวน 1 คน
(8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง ผูเรียนระดับชั้น
ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
(9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย ผูเรียนระดับ
ชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
(10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
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(11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 1 คน
(12) รางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ ผูเรียนระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 1 คน
(13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ผูเรียนระดับ
ชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
2) รางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค จํานวน 2 รางวัล
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดแขงขันรองเพลง
ไทยลูกทุงชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง จํานวน 1 คน
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การประกวด "การพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ" ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 1 คน
ผลการการประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพ มีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด
แขงขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 เทียบกับเกณฑ
การประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดี
1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดรับการยอมรับยกยองในผลงานการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพของผูเรียน และการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ เปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนที่
ประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตไดตรงตามความตองการของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มี
การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อใหผเู รียนสําเร็จการศึกษาใหมากที่สุดสงผลใหมีสัดสวน
ของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียน ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม เพื่อปรับพฤติกรรม และชี้แจงกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม
3) จัดประชุมผูเรียน ผูปกครอง เพื่อแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และประสานความ
รวมมือกับผูปกครองในการดูแลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกําหนด
4) มีการดําเนินงาน ประชาสัมพันธขาวสาร อบรมหนาเสาธง ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในที่
ปรึกษาหนาเสาธง เพื่อดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียนทุกวัน
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5) ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในคาบ Homeroom สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลและแนะแนว
ผูเรียนเปนรายบุคลคล ดานการเรียนและดานพฤติกรรม
6) โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด โดยในปการศึกษา 2562 ไดจัดกิจกรรม
เยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และที่อยูอาศัยของผูเรียน มีการจัดทําแฟมประวัติประจําตัวผูเรียน และการคัด
กรองผูเรียนเพื่อจัดกลุมผูเรียนเปนขอมูลในการหาแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
7) โครงการหารายไดระหวางเรียน เพื่อสงเสริมการมีรายไดของนักเรียน นักศึกษา และใหใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน โดยจัดใหผูเรียนออกรานจําหนายสินคา
8) มีการจัดหาทุนแกผูเรียนที่มีฐานะยากจนเพื่อสรางโอกาสในการศึกษาและเปนขวัญกําลังใจ
แกผูเรียน
9) มีการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจําป เพื่อจะไดดูแลแนะนําใหนักเรียน นักศึกษา
ไดรูจักการดูแลรักษาสุขภาพ ปองกันปญหายาเสพติด ไดศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา

171 คน

1.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 102 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา
- ระดับ ปวส. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 59 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 69 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 59.65
- ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 85.51
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษาประจํา
ปการศึกษา 2562 ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 67.08 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3
คะแนน มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดี
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการพัฒนาดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียน สามารถ
แกปญหาการออกกลางคัน (Drop out) ใหมีจํานวนที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนสามารถสําเร็จการ
ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระและเขาศึกษาตอ ผูปกครองใหความ
ไววางใจ ในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ รวมทั้งองคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยว
ของใหการยอมรับ
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
การดําเนินงาน
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วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค เปนคนดี แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักการทํางานเปนทีม
อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา และรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจ
ชวยเหลือผูอื่นและเปนคนดีของสังคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
1.2.1) เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชา
ธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
431 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 545 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
1) ผูเรียนรอยละ 79.08 มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม
มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) มีผลการประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ตามที่สํานัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ไดรับรางวัลองคการมาตรฐานดีเดน กลุมจังหวัดกระบี่ พังงา
และภูเก็ต สถานศึกษาขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับ
ภาค ภาคใต ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 3 มีคาคะแนน 3 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดี
1.2.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่เกี่ยวของ ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ
สงเสริมใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนคนดีแสดงออกทั้งดานจิตใจ และ
พฤติกรรม เปนที่ตองการของสถานประกอบการ ในการรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา
เขาฝกอาชีพ
1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดมีการวางแผนการดําเนินงาน โครงการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง ทั้งดานความรู ความสามารถ และดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา มีความรูความสามารถ
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ตามมาตรฐานการศึกษาแตละหลักสูตรแตละระดับสาขางาน ใหเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน ดังนี้
1) โครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพื่อสํารวจนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาแลว มี
งานทําในสถานประกอบหรือหนวยงาน นักเรียนนักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
โดยครูที่ปรึกษาใหผูเรียนในที่ปรึกษาทุกคน กรอกขอมูลประวัติสวนตัวในปจจุบันและในอนาคต เพื่อการ
ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
2) โครงการแนะแนวศึกษาตอ จัดหางาน แกผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษา ใชเปนขอมูลในการ
ศึกษาตอและทํางานในสถานประกอบการ หรือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว
3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รวมกับครูที่ปรึกษา ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา
และสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษา ที่ผูสําเร็จ
การศึกษาไปศึกษาตอ สถานประกอบการ หนวยงาน ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพ ของผูสําเร็จ
การศึกษา และใหสงแบบประเมินดังกลาวกลับคืนวิทยาลัยฯ
4) ครูที่ปรึกษาสรางกลุมไลน (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษาและชี้แจงใหนักเรียนในที่ปรึกษา
ทราบถึงความสําคัญในการแจงหรือติดตามขอมูลขาวสารเพื่อการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประ
กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2561 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รวมจํานวนทั้งสิ้น 65 คน จากจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการ
ศึกษาทั้งหมด จํานวน 95 คน จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 44 คน จากจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน
57 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 21 คน จากจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน
38 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2561 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาค
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เทียบกับจํานวนผูสําเร็จที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษา 2561 จําแนกไดดังนี้
- ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 77.19
- ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 55.26
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเปนรอย
ละ 68.42 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ดี
1.3.2) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษา ในการ
สงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และ
ประกอบการอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
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2) จุดเดน
1) มีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการในรายวิชา
ตามตารางสอนในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ เพื่อเปนการสรางความตระหนัก และเพิ่มความรูทางทักษะวิชาการ
และวิชาชีพใหแกผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอม
รับของหนวยงานและตลาดแรงงาน
2) มีการดําเนินแผนงาน/ โครงการ/ กิจรรมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหสําเร็จการศึกษา
อยางมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
3) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคมี
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม
4) สงเสริมและสนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา เชิญผู
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการ ใหความรูฝกทักษะผูเรียนเพิ่ม สรางแรงกระตุนใหผูเรียน
มีความตั้งใจในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) การเพิ่มจํานวนผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
2) การดูแลและแนะแนวผูเรียน ใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานทําในสถานประกอบ
การ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา
3) พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมระบบการดูแลผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลาง
คัน (drop out) ของผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4) การเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในปตอไป
5) การพัฒนาทักษะผูเรียนเพื่อการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ระดับชาติ ในทุกสาขาวิชา
6) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรูทางวิชา
การ และทักษะวิชาชีพ และใชในการเขาแขงขันทักษะในระดับที่สูงขึ้น
7) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอร
4) ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1) ควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและชวยเหลือผูเรียน ระดับ ปวช. อยางตอเนื่อง
2) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย
บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
3) สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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4) จัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net) เพื่อสรางความตระหนักใหผูเรียนทุกคน
เห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
5) การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน คลอบคลุมทุกสาขา
วิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) มีการดําเนินโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ
2) สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
3) เปนผูนําหลักสูตรทวิภาคี ไปใชจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการฝก
สมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแกผูเรียน
4) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน และการฝกอาชีพของผูเรียนในสถานประกอยการ ระบบ
ทวิภาคี
5) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในสาขาหรือหลักสูตรรายวิชา รวมกับสถานประกอบ
การ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความเปลี่ยนแปลงทาง
ดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี มีการนิเทศติดตาม
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหสถานประกอบการมี
สวนรวมในการประเมิน
6) มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้น ไปใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถาน
ศึกษาและในสถานประกอบการ ทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส.(ทวิภาคี) หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
7) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาระดับ ปวช. และปวส.
ครบทุกสาขาวิชา
8) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาโดยคณะ
กรรมการฝายวิชาการทุกภาคเรียน
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1.1.1) เชิงปริมาณ
ประเภทวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกระบวนการ และขั้นตอน
ของการพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีผลการประเมินตามขอ
1) สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
หลักสูตร
3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
5) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ไดจากการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
- ระดับ ปวช. จํานวน 3 ประเภทวิชา จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา
- ระดับ ปวส. จํานวน 3 ประเภทวิชา จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จํานวน
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวม 3 ประเภท
วิชา จํานวน 10 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 10 สาขาวิชา คิดเปน
รอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการดําเนินการตามการประเมินที่กําหนด และมีผลการ
ประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
แรงงาน มีความทันสมัยและไดรับการยอมรับและยกยองจากสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่ใหความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพตาม
มาตรฐานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยไดจัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และหลักสูตรทวิศึกษา จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุง
รายวิชา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงรายวิชารวมกับสถานประกอบการและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ นํารายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศติดตาม
ประเมินผล เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไปใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน
1.2.1) เชิงปริมาณ
จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- ระดับ ปวช. จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 5 สาขาวิชา
- ระดับ ปวส. จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 5 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 100
- ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 100
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเปนรอย
ละ 100 เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันตอเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน
แปลงไป ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอน
นําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียนรวมกัน
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2) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา และแผนฝกอาชีพ โดยเสนอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้นสายการบังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรู ตามที่งาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการกําหนดในแตละภาคเรียน สรุปผลการสงแผนการจัด
การเรียนรูของครูเมื่อสิ้นภาคเรียน
3) สงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุกสาขาวิชา
เพื่อใชในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เปนการชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน
4) สถานศึกษากําหนดนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคผูเรียนทุกรายวิชา
5) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาที่ฝกอาชีพ โดยมุงเนนการวัดและ
ประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชา และศักยภาพ
ของผูเรียน ประเมินรวมกับสถานประกอบ ตามแนวทางการประเมินที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ ตามความ
ตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนด
6) มีการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกภาคเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ปการศึกษา 2562 จํานวน 216 วิชา คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยมี
ผลการประเมินตาม
1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรู ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ
2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ และมี
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3,
4, 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชา และสมรรถนะ
รายวิชาที่กําหนด มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูสอน ดังผลการประเมินคุณภาพการสอนของ
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ผูเรียนและการนิเทศจากผูบริหาร สถานประกอบการ หนวยงานและองคกรภายนอก ยอมรับและยกยอง
คุณภาพของผูเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปามีกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อเปนแนวทาง
ใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน
2) มอบหมายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน และเสนอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้นสายการบังคับบัญชาอนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรูตามที่งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการ เปนผูกําหนดในแตละภาคเรียน นําไปสรุปผลการสงแผนการจัด
การเรียนรูของครูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
3) มีการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ใหทุก
สาขาวิชา เพื่อใชในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เปนการชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูแกผูเรียน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
4) มีการกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว ราย
วิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาโดยมุงเนนการวัดและประเมิน
ผล ดวยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชาและศักยภาพของ
ผูเรียน รายวิชาฝกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนดได
1.2.1) เชิงปริมาณ
1) จํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 27 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 27 คน
2) จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ปการศึกษา 2562 จํานวน 216 แผน
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ จํานวน 27 คน เทียบจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปน
รอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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1.2.3) ผลสะทอน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
และศักยภาพของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน นโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอม ผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เกิดองคความรูเปนไปตามสมรรถนะรายวิชา
1.3) การจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ดําเนินการจัดหาบุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลัก ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และ
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ
1) มีการจัดหาบุคลากรทางการสอน ใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน โดยการเสนออัตรา
ตําแหนงที่ตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราที่ตองการจะพิจารณาจัดจางครูพิเศษสอน เพื่อให
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) กําหนดนโยบายใหครูทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นกอนเปดภาคเรียน ซึ่งฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแตละภาค
เรียน
3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกอาชีพ และไดกําหนดเปนนโยบาย
ใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามอัตลักษณของสถานศึกษา
4) สงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ใหแกทุกสาขาวิชา
5) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 รายวิชาตอภาคเรียน
และเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น และมีการรายงานการสงวิจัยในชั้นเรียน
6) มีการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการวิจัย
7) มีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานระบบออนไลน EchoVE
8) มีการจัดโครงการฝกอบรม การใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน สําหรับ
ครูผูสอน
9) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู
10) มีการรายงานสรปุผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ
11) มีการรายงาน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ตอการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกรายวิชา
1.3.1) เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 27 คน จาก
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
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2) ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 27 คน จากจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
3) ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอน ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย จํานวน 27 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
4) ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนจํานวน จํานวน 27 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
5) ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการ
เรียนรู จํานวน 27 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขา
วิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ สงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ไดรับรางวัลจากการประกวดและ
เขารวมการแขงขันตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน นําเอาหลักการและกลยุทธใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความมุงมั่นตั้งใจและมีความสุขในการเรียนเพื่อ
ใหการจัดการเรียนรู และการดูแลแนะแนวผูเรียนของครูผูสอนและครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียน มีคุณภาพ
สูงสุด โดยใหครูผูสอนทุกคนดําเนินการจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอน และหรือผูเรียน
ที่ปรึกษา เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม กับความตองการ
ศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและชวยเหลือผูเรียนในที่ปรึกษาอยางเหมาะสม สงเสริมใหครูใชเทคนิค
และการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะและเกิดองค
ความรู สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มุงมั่นและตั้งใจใน
การเรียน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผูเรียนดานการเรียนและดานอื่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.4.1) เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 27 คน จากจํานวนครู
ผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
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2) ครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา เปน
ปจจุบัน จํานวน 27 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
3) ครูผูสอนที่มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหมีบรรยากาศที่เอื้อ ตอ
การเรียนรู จํานวน 27 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
4) ครูผูสอนที่มีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียน มีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 27
คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
5) ครูผูสอนที่มีการชวยเหลือดูแลผูเรียนดานการเรียนและดานอื่น ๆ จํานวน 27 คน
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ความตองการ
ของผูเรียน ผูเรียนมีความสุข มีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดําเนินชีวิต
และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของครูผูสอนประจําวิชา หนวยงานองคกรภายนอก ยอมรับใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพของครู

ดังนี้

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

1) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งในรูปแบบของ
การอบรม การประกวดและการแขงขัน ศึกษาดูงานแหลงรูในหนวยงานองคกร สถานประกอบการที่เกี่ยว
ของ
2) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเอง ตามเกณฑในการพัฒนาตนเอง อยางนอย
12 ชั่วโมง
3) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดานการใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ดวยแอฟพลิ
เคชั่น (EchoVE)
4) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย เพื่อเขารวมการ
ประกวดแขงขัน
6) มีการจัดทําวิจัยฉบับสมบูรณและสงเสริมสนับสนุนใหครูเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน
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1.5.1) เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 27 คน
จากจํานวนครูทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
2) ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 27 คน จาก
จํานวนครูทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
3) ครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ มาใชในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 27 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
4) ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 27 คน
จากจํานวนครูทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
5) จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ ที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 27 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 100
1.5.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด เมือ่ เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับตอสมรรถนะของ
ครูผูสอน ชุมชน สถานประกอบการหนวยงาน ใหการยกยองตอความความรูความสามารถของครูผูสอน
ในสาขาวิชาชีพที่เปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของสถาน
ศึกษา ใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) มีจุดปลอยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําใหครูสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการเรียน
การสอนไดสะดวก มีขอมูลที่ทันสมัย สงเสริมทักษะและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
2) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน โดยได
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอรไวประจําหองเรียน หองปฏิบัติการเพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสมารทโฟน เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต ในการเขาถึง
ขอมูล เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแกปญหาเฉพาะหนากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรขัดของ
1.6.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 61 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 61 หองเรียน
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1.6.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
ภายในสถานศึกษา ดวยความเร็ว 300 Mbps เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได
เต็มศักยภาพ ตามหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.6.3) ผลสะทอน
ผูเรียนมีความพึงพอใจ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
และองคกรหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ โดยองคกรภายนอกมาขอใชหองปฏิบัติการและมีความพึงพอใจกับ
ระบบอินเทอรเน็ต
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการสถานศึกษา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ และกระบวนการ ใน
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
1) มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน ไดแก
(1) ขอมูลทั่วไป
(2) ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
(3) ขอมูลตลาดแรงงาน สถานประกอบการ
(4) ขอมูลบุคลากร
(5) ขอมูลงบประมาณ
(6) ขอมูลครุภัณฑ
(7) ขอมูลอาคารสถานที่
(8) ขอมูลหลักสูตรและการสอน
(9) ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
2) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
3) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการอินเทอรเน็ต
จากบริษัท TOT, UNINET, CAT สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ CAT 300 Mbs 1IP
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4) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบสารสนเทศ
5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมิน ไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
6) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอน
7) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
8) มีระบบการดูแลบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล โดยผูรับผิดชอบ
1.1.1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 3 วงจร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ที่มีประสิทธิภาพ ไดแก TOT, UNINET, CAT สําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มี
ประสิทธิภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ
มีผลการประเมินและขอมูลที่จําเปน สําหรับการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอ
1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา
2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหารจัดการดาน
ตาง ๆ
3) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
4) ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5
คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัยและเปนปจจุบัน มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชนคุมคา สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
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1) จัดใหมีผูรับผิดชอบ ดูแลทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัย ทั้งภายในอาคารและรอบอาคาร วิทยาลัยฯ จัดแบงพื้นที่อาคารอยางเหมาะสม โดยมีคําสั่งมอบ
หมายหนาที่การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารตาง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา
ทุกอาคาร จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดรับผิดชอบ ตรวจสอบความชํารุดที่ตองดําเนินการซอม โดยงาน
อาคารสถานที่จะรวบรวมดําเนินการซอมแซมเพื่อใหอาคารสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจําป ทุกปงบประมาณ
3) มีการดําเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ดี ภายใน
สถานศึกษา
4) มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผูเรียน เชน
โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา การจัดพื้นที่ทางเดินเทา จัดที่นั่งพักผอนสําหรับผูเรียนตามจุดตาง ๆ ที่เหมาะ
สม การบริการจําหนายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคายอมเยาว การบริการ
น้ําดื่ม การบริการสหการของวิทยาลัยฯ
5) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพื่อเปนการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตให
แกผูเรียน ไดแก ศูนยวิทยาบริการหองสมุด ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สํานักงานองคการนัก
วิชาชีพฯ (อวท.) หองเรียนเฉพาะทางของสาขาวิชาตาง ๆ
6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลตอ
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ
1.2.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีเนื้อที่จํานวน 50 ไร มีอาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ
ของผูเรียน และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ดังนี้
- อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวยหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ
ของสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
- อาคารปฏิบัติการและโรงฝกงาน 4 หลัง ประกอบดวย อาคารปฏิบัติการสาขาวิชา
การโรงแรม โรงฝกงานสาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
- อาคารวิทยบริการ จํานวน 1 หลัง ประกอบดวย หองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติการ
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และหองสมุด
- อาคารอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง
- อาคารอื่น ๆ ประกอบดวย อาคารอํานวยการ อาคารพัสดุกลาง โรงอาหารอเนก
ประสงค อาคารโรงจอดรถ บานพักบุคลากร
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน ที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และมีขอมูล
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ดังนี้
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1) มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการของผูเรียน และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
2) มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียน และผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
3) มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
4) มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5) มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5
คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน และหอง
ปฏิบัติการ ทําใหองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของใหการยอมรับและยกยอง ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสภาพ
แวดลอมที่มีบรรยากาศรมรื่น สะอาด อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ และขอใชบริการในการจัดอบรม
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
อํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถาน
ศึกษา ดังนี้
1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพที่ใชงานในสถานศึกษา ไดแก
(1) ระบบสงกําลัง วิทยาลัยฯ มีระบบสงกําลังไฟฟาหลอเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยสง
ผานหมอแปลงไฟฟาของวิทยาลัยฯ ไดรับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟาหมอแปลงไฟฟา จากการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอตะกั่วปาอยางสม่ําเสมอ ทําใหระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ อยูในสภาพพรอมใชงานได
ตลอดเวลา
(2) ระบบควบคุม ในแตละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตูควบคุมระบบไฟฟาภาย
ในอาคาร หรือที่เรียกวา ตูสวิทซบอรด ในการจายไฟฟาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุม
ระบบไฟฟาใหอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสม
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(3) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ระบบไฟฟาภายใน
อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ควบคุมการจายไฟฟาเขาตัวอาคาร โดยมีระบบตูควบคุม
ไฟฟาภายในอาคารและไดรับการตรวจเช็คจากผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในวิทยาลัยฯ ที่มีความชํานาญ
ทางดานไฟฟาอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงและซอมระบบไฟถนนที่เชื่อมตอระหวางอาคารใหมีแสงสวางเพียง
พอ เพื่อสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา
(4) สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัยมีการจัดทํา
แผนการซอม มีการสํารวจและตรวจเช็ค บันทึกการซอม ตรวจสอบการติดตั้งสายดินของเครื่องทําน้ําเย็น
มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟาโดยการนําหลอดประหยัดไฟ LED มาใชทดแทนหลอดไฟเดิม ที่เสื่อมสภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เปลี่ยนอะไหลอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณสํารองพรอมใชงานในยามฉุกเฉิน
2) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ําดื่ม น้ําใช เพียงพอตอความตองการ วิทยาลัยฯ มีระบบ
ประปา มีน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ําที่สะอาดเพียงพอกับผูใช รับรองความปลอดภัย
และเพียงพอตอความตองการอุปโภคและบริโภค มีการตรวจเช็คอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยางสม่ําเสมอ
และดําเนินการจัดหา จัดซื้อ และซอมบํารุงเพื่อยืดอายุการใชงาน เชน กอกน้ําตามอาคารตาง ๆ หองน้ํา
และจุดตาง ๆ เพื่อลดคาใชจาย ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตโครงการจัด
ซื้อครุภัณฑ
3) สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
(1) วิทยาลัยฯ มีชองทางเดินเทาที่ปลอดภัย ตั้งแตประตูทางเขาวิทยาลัยฯ มีชองทางเดิน
ระหวางอาคารเรียนที่สะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียน ที่เปนระเบียบ มีการตัดแตงตนไมริมทางเดินให
สวยงาม
(2) ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯมีการจัดระเบียบการเดินรถที่จอดรถที่มีความสะดวก
และปลอดภัย กวางขวางตอการสัญจรไปมา เชน ทาสีเครื่องหมายตามกฎขอบังคับจราจร
(3) มีระบบระบายน้ํารอบบริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกทอระบายน้ํา โดย
คนงานอยางสม่ําเสมอ วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการจัดการขยะที่มีระบบ มุงเนนการมีสวนรวมกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ตั้งแตการสรางความรูความเขาใจแกผูเรียน
ในการจัดการขยะผานสื่อทั้งสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ปาย KT บอรดภายในอาคาร และ
สถานที่ตาง ๆ มอบหมายผูรับผิดชอบใหความรูแกผูเรียนหนาเสาธง ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี มีการจัดถัง
ขยะแยกประเภทไวในจุดตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวก มีการกําหนดนโยบายใหครู บุคลากรและ
ผูเรียนปฏิเสธการใชถุงพลาสติก โดยหันมาใชถุงผาแทน เพื่อลดปญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายให
ทุกแผนกวิชาตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี ปลอดขยะในทุกอาคาร
จัดเก็บและรวบรวมขยะและประสานขอความรวมมือองคการบริหารสวนตําบล นํารถขยะมาจัดเก็บขยะทุก
วัน ยกเวนวันเสารอาทิตย
4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสื่อสาร
ผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) สรางไลนกลุม “วก.ตะกั่วปา” เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรในการแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ และกลุมไลนอื่น ๆ เชน “ผูสําเร็จการศึกษา 2562”
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เพื่อติดตอสื่อสาร แจงขาวสารขอมูลตาง ๆ ระหวางครูที่ปรึกษา วิทยาลัยฯ กับนักเรียน ในการดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกจุดมีระบบ
การสื่อสารภายนอกที่ทันสมัยดวยการใชโทรศัพทโทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบ Facebook และทางเว็บไซด http://www.tapc.ac.th ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความ
สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมี
ยามรักษาการณอยูประจําตลอด 24 ชั่วโมง ต รวจบุคคลเขา-ออก ภายในวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งครูและ
บุคลากรอยูเวรยามรักษาการณและผูตรวจเวรกลางวัน กลางคืนทุกวัน มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยาม
รักษาการณ ครูเวรและผูตรวจเวร เพื่อรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอไป มีการติดตั้งถังดับเพลิง
ทุกอาคารพรอมคําอธิบายการใชงานอยางละเอียด มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตาง ๆ ภายในวิทยาลัย
เพื่อความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบเหตุการณตาง ๆ ไดงาย
6) มีการดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาทุกป
1.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ
การสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
โดยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก ระบบสงกําลัง ระบบ
ควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน สภาพวัสดุอุปกรณของระบบ
ไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย
2) มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
3) ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5) มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกลองวงจรปดตาม
จุดตาง ๆ ที่มีความเสี่ยง
1.3.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามการประเมิน 5 ขอ ตามกระบวนการขางตน โดยมีผล
การประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูใชบริการในระบบสาธารณูป
โภค ดานระบบไฟฟา ระบบประปา น้ําดื่ม ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร และ ดานความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยูในระดับ ดีมาก ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ สําหรับผูเรียนและบุคลากรได
คนควาที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจใชบริการ
หาความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรู ดังนี้
1) มีการพัฒนาระบบการสืบคนที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของบุคลากร และ
ผูเรียน
2) มีการปรับปรุงและสรางบรรยากาศแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทาง
การศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ
3) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต ใหมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ใหแกครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ
1.4.1) เชิงปริมาณ
มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการคนควาหาความรู จากแหลงเรียนรูและศูนย
วิทยบริการ เพื่อสงเสริมการเรียนรู จํานวน 433 คน จากผูเรียนทั้งสิ้น 721 คน คิดเปนรอยละ 60.06
(เนื่องจากวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีผูเรียนที่จะตองฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการเปนบางสวน)
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ และมีขอมูลแหลงเรียนรู และศูนย
วิทยบริการ ดังนี้
1) มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด อยาง
ตอเนื่อง
2) มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูสนใจ
3) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียน และมีระบบสืบคน
ดวยตนเองเพียงพอ
4) มีการสรางแรงจูงใจ ใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด ผูเรียน
ทุกคนไดเขาใชบริการหองสมุด
5) ทุกแผนกวิชามีสื่ออุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอนและมีหองเรียนเฉพาะ
ทาง จํานวน 5 หอง ไดแก หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาชางยนต หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะ
ทางแผนกวิชาชางไฟฟา หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาการบัญชี หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาการโรงแรม หองเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะทางแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
โดยมีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน
5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.4.3) ผลสะทอน
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ตอการใชบริการ ที่มีตอการใหบริการของหองสมุด และ
แหลงเรียนรูอยูในระดับ มาก ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
เรียนพัฒนากระบวนการทํางานที่ไดรับหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนาความรูความสามารถ
ในวิชาชีพที่ทันสมัยนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ องคกรหนวยงานตาง ๆ
ใหการยอมรับ และยกยองกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูเรียนมีทักษะที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการวางแผนการใชงานดานสารสนเทศโดย เชื่อมโยงกับระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อความมีประสิทธิภาพของการใชสารสนเทศในการจัดการศึกษา ภายในสถาน
ศึกษา ดังนี้
1) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดประโยชน
คุมคา โดยมีการใชบริการอินเทอรเน็ตจากบริษัท TOT, UNINET, CAT สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ
คือ CAT 300 Mbs 1IP เพื่อความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใชงานดานสารสนเทศ
2) มีการแตงตั้ง คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบไวชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได
3) มีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พื้นที่ใชงานในทุกพื้นที่ และสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและ
มีประสิทธิภาพ
1.5.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสาร
สนเทศภายในสถานศึกษา ปริมาณการรับสงขอมูลที่ 300 Mbps 1IP ครอบคลุมพื้นที่ใชงานทุกจุดภายใน
สถานศึกษา
1.5.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาดานระบบสารสนเทศ และมีขอมูลระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) มีผูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บและใชขอมูล
3) มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา โดยมี
ความเร็ว 300 Mbs 1IP
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4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
โดยมีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน
5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน
ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชบริการ ที่มีตอ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ ดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.2.4 ดานนํานโยบายสูการปฏิบัติ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ โดยการมีสวน
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน และองคกรตาง ๆ ซึ่งไดดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 5 สาขาวิชา และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5
สาขาวิชา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา ตามที่ลงนาม MOU กับหนวยงานตนสังกัด และมีการสํารวจ
ความพรอมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ที่มี
ความพรอมในการจัดการศึกษารวมกัน ในการดําเนินการตามแนวทางของจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตอไป
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับสถาน
ประกอบการในทุกสาขาวิชาที่สงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกอาชีพ ในทุกปการศึกษา สถานศึกษาจะ
สํารวจความพรอมในการรับนักเรียน นักศึกษาใหม และทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหม
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการเรียนในแตละสาขาวิชารวม
กับสถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนใหนักเรียน นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา และเรียนในสถาน
ประกอบการตามแผนการเรียนที่กําหนด และมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อแจงกําหนดการตาง ๆ
ใหนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการทราบ
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2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ รวมถึงแนะแนว
ผูเรียนใหมาสมัครเรียนในระบบทวิภาคี โดยผานชองทางตาง ๆ หลายชองทาง
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผูเขาเรียน โดยวิธีการสอบขอเขียนและ
สอบสัมภาษณ
3.2 การทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มี
การประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจแกนักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตาง ๆ
และมีการตรวจความเรียบรอยของนักเรียน นักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการฝกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผน
การจัดการเรียนรูในทุกสาขาวิชาที่เปด และจัดทําคูมือการฝกอาชีพสําหรับผูเรียน และคูมือสําหรับสถาน
ประกอบการ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพแกผูที่
เกี่ยวของสูงสุด
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ครูผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาในแตละสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ รวมกับสถานประกอบการ มีการประสานกับผูเรียนในการใหความรู และมอบหมาย
งาน
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน หรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งครู
นิเทศการเรียนการสอนในสถานประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครูผูสอน
ไปนิเทศนักเรียน นักศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผล โดยกําหนดเปนสัดสวนดังนี้
(1) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาทวิภาคี) โดย
คิดคาคะแนนน้ําหนัก จากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ 70 คิดคาคะแนนจากครูนิเทศ และการ
สัมมนารอยละ 30
(2) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาบูรณาการ)
โดยคิดคาคะแนนน้ําหนัก จากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ 40 คิดคาคะแนนจากครูนิเทศและการ
สัมมนารอยละ 60
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 รายงานผลผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา โดยใหครูที่ปรึกษารวมกับหัวหนาแผนกวิชา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเปนผูติดตาม
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
5.3 การสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

64
1.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ เปนไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 5 ขั้นตอน
1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้
- ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 100 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ทั้งหมด 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม)
- ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 100 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ทั้งหมด 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิคยานยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
2. ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 97.43 (จํานวนผูเรียน 531 คน
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 545 คน)
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยางมี
คุณภาพ และมีขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยมีผลการประเมิน
ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครบถวนทั้ง 1,2,
3, 4, 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมี คาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของ
ผูเรียน และไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มี
สวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกปการศึกษา
2) จุดเดน
1) มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ อยางมีคุณภาพ
2) มีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยว
ของทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
3) ครูมีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด ครูไดจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการ
ศึกษา
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4) มีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5) มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน ดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบ

3) จุดที่ควรพัฒนา
1) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมอยางเปน

2) พัฒนาทักษะในการทําวิจัยครูผูสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน และแก
ปญหาการจัดการเรียนรู
3) การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน
4) ศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด ควรมีกระบวนการจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการ ในศูนยวิทย
บริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบคนดวยตนเอง
5) พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4) ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน
2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางนวัตกรรมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนทวิภาคีของสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
การดําเนินงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา
1) ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดําเนินการบริหารดานงบประมาณ ดานบุคคล ดาน
แผนงานโครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวมโดยครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจําป
2563 โดยสงเสริมใหครูและบุคลากรนําแนวคิด สภาพปญหามาวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนงานโครงการ/
กิจกรรม และกําหนดการวางแผน กําหนดงบประมาณ ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
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และตรงตามบริบทของสถานศึกษา นําเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาสถาน
ศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และสรางความรูความเขาใจใหแกครูและ
บุคลากร ทําใหวิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิ
ภาพ
2) ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหกรรมการบริหารสถานศึกษา และกรรมการวิทยาลัย มี
สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ ของสถาน
ศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร
งบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และโครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาทุกคน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100

ตาง ๆ ดังนี้
สถานศึกษา

1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน
1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของ

2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
4) คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
5) ผูบริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมการ มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยมีผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม อยางมีคุณภาพ ครบถวนทั้งขอ 1, 2, 3, 4, 5
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริบทของวิทยาลัยฯ ไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภายนอก สถาน
ประกอบการในดานคุณภาพของผูเรียน และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร เพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ครูฝกจากสถาน
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ประกอบการ รวมทั้งยังมีการระดมทุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยการดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ในการะดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ตลอดปการศึกษา
1.2.1) เชิงปริมาณ
สาขาวิชา หรือสาขางาน ที่มีการะดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน
10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 10 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร และมีขอมูลการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษา
2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาศักย
ภาพครู และครูฝกในสถานประกอบการ
3) มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 10 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 10 สาขาวิชา คิดเปน
รอยละ 100
4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานงบประมาณ
ดานทุนการศึกษา ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ดานทรัพยากรบุคคล (วิทยากร) ไดรับความรวมมือใน
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจากสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรม
5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากร ใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีผลการประเมินการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ครบถวนทั้งขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจาก องคกรภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ใน
การระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียน
ใหสําเร็จการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และ
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ ในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรให
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ความรูแกชุมชน ทั้งดานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน ดานบัญชี ดานการตลาด การสอนอาชีพ เพื่อสราง
องคความรูและอาชีพแกชุมชน
2) การใหบริการชุมชนทุกครั้ง จะมีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนํา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ดังนี้
(1) โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it
center)
(2) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
(3) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
(4) โครงการอาชีวะอาสา
(5) โครงการอาชีวะสัญจร
(6) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ นวัตกรรมชุมชน
(7) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรู ดิจิทัลชุมชน ศูนยการเรียนรู ICT
ชุมชน
(8) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน
(9) โครงการจิตอาสา
(10) โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
(11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายและไดรับการขอความรวมมือจากหนวยงานองคกร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 12 กิจกรรม
- กิจกรรมในการบริการชุมชน มีจํานวน 7 กิจกรรม
1) โครงการ Fix it Center ออกบริการชุมชน ศูนยซอมสรางพัฒนาแกพนี่ องประชา
ชนบานบางลาน หมู 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ระหวางวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
2) โครงการ Fix it Center รวมกับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม
2562 ณ หมูบานพรุเตียว อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
3) โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it
Center Thailand 4.0 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
4) โครงการ Fix it Center บานเล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วันที่ 10 สิงหาคม
2562
5) โครงการ Fix it Center บานสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา วันที่ 12
สิงหาคม 2562
6) โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
7) โครงการอาชีวะอาสารวมดวยชวยประชาชน เทศกาลปใหม 2563 ต.โคกยาง
อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ปการศึกษา 2562

69

2562

- กิจกรรมจิตอาสา มีจํานวน 5 กิจกรรม
1) กิจกรรมจิตอาสาคลองสังเนหและควนปก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา วันที่ 26 กรกฎาคม

2) โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม "กิจกรรมทําดีดวยหัวใจ" ปลูกตนไมใหแผนดิน
ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค บานในป ต.บางไทร อ.ตะกั่วปา จ.พังงา วันที่ 26 สิงหาคม 2562
3) จิตอาสาพัฒนาพื้นที่จุดเริ่มตนการแขงขันปนจักรยานระดับโลก ณ บริเวณอนุสรณ
สถานเรือ ต.813 บางเนียงและเขาหลัก วันที่ 25 ตุลาคม 2562
4) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพระ
ธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วปา จ.พังงา วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
5) กิจกรรมอาสาปรับภูมิทัศนทําความสะอาดแหลงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ณ อุทยาน
พระนารายณ อ.ตะกั่วปา จ.พังงา วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
1.3.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปาไดจัดกิจกรรม โครงการที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใช
ความรู ความสามารถในการทํางาน ซึ่งเนนกระบวนการทํางานเปนทีม และกระบวนการทํางานเปนกลุม
ที่ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทําประโยชนใหกับชุมชน สงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ
เปนผูให และบริการผูอื่นดวยความเต็มใจ โดยมีการเขารวมกิจกรรมตามประเด็นการประเมิน
1) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน
2) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ
3) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
4) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
5) วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถาน
ศึกษา
โดยมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และ
จิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ครบถวนตามขอ 1,2,3,4,5
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
การใหบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสาตาง ๆ ชุมชน
องคการ หนวยงานภายนอกใหความรวมมือและตอบรับเปนอยางดี ตางก็ใหการยอมรับและยกยองในการ
บริหารจัดการของผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
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การดําเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย ผลงานของผูเรียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยการ
เขารวมกับหนวยงานอื่น
1) มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทํา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย
2) มีการดําเนินงานโครงการเสริมสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตร
1.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตรของผูเรียน ดังนี้
1) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จํานวน 13 ชิ้นงาน
2) ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชิ้นงาน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวด สิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 8 ชิ้นงาน ไดแก
1) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 1 ผลงาน "ปนยิงตะปูเพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
2) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 2 ผลงาน "บันไดเคลื่อนที่" รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
3) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 2 ผลงาน "อุปกรณตอกหลักดิน" รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
4) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 5 ผลงาน "ของที่ระลึกจากใบรมขาว"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
5) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 7 ผลงาน "เปลสนามขนยายผูปวยแบบพก
พา" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
6) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 ผลงาน "บลัชออนจากลูกพลับ" รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง
7) โครงงานวิทยาศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) "ถังขยะลอยน้ํา"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
8) โครงงานวิทยาศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) "เจลปรับอากาศ
จากเปลือกสมโอ" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
โดยมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมและผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานรางสรรค หรืองานวิจัย ตามขอ 1 และขอ 2 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 2 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง
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1.1.3) ผลสะทอน
ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลองใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค
2) จุดเดน
1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ
2) ไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนทุกสาขางาน
3) มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชน และมีกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนให ผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเขารวมใหบริการชุมชน สังคมในระดับสถานศึกษาและระดับ
จังหวัดตลอดปการศึกษา
4) สถานศึกษามีการบริการชุมชนดานวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา และเปนที่ยอมรับยกยอง
จากชุมชน องคการ หนวยงานภายนอก
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) สนับสนุน สงเสริม และจัดกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนสรางผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย
2) สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู ผูเรียนคิดคนสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
เผยแพรผลงานสูสาธารณชน อยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชา และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัด
ทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคของผูเรียน
4) ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ควรสงเสริม สนับสนุนใหทุกแผนกวิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพ เพื่อเขารวมประกวด
ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพ เขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายใน และภายนอกที่จัดขึ้นในระดับ
ภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ตามมาตรฐานการอาชีว
ศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
3
4
12
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได
112
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 115
97.39
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
3
3
9
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2
3
6
ผลรวมคะแนนที่ได
15
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
60.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน (คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2
3
6
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2
5
10
3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
15
3
45
ผลรวมคะแนนที่ได
61
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 95
64.21
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ
2
5
10
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
3
5
15
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได
25
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2
5
10
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
3
5
15
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัด
การเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
2
5
10
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได
85
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
5
5
25
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
2
5
10
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
3.3 ระบบสาธารณูปโภค
2
5
10
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงาน
2
5
10
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
65
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 65
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได
30
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูก ารปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน (คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
2
5
10
การสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได
45
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม
แหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน (คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
3
4
12
งานสรางสรรค งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได
12
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 - 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

รอยละ
80
97.39
60
64.21

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

100
100
100
100
100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

95
100
80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

90.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ
(รอยละ 70.00 - 79.99)
 ดี
(รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 - 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษาวิเคราะห
เพื่อกําหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาใหสูงขึ้น โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหอยูในระดับคุณภาพ
“ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1. โครงการสงเสริมสมรรถนะในการเปนผูประกอบ
การ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
1. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนใน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ตาง ๆ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ อวท.
3. โครงการสงเสริมการเรียนรูและดํารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
5. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให
สอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาครู บุคลากรในการทํางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อจัดการเรียนการสอน
และหองเรียนเฉพาะทาง
3. โครงการพัฒนา ขยาย ติดตั้งและซอมบํารุงระบบ
เครือขายไรสาย
4. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
ใหเอื้อตอการเรียนรู
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
แหงการเรียนรู
การศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
3. โครงการภาคีเครือขายสถานประกอบการ เพื่อ
ความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
5. โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความ
ตองการของชุมชน
1. โครงการสงเสริมนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร
2. โครงการเผยแพร และประกวดผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
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