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รายงานการประเมินตนเอง SAR 25๖2

ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึก ษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในรอบปี ก ารศึ ก ษาที่ จั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง
ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชี วศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว
3. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานทาและศึกษาต่อในระดับสูงได้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน ตาแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดทาแผนพัฒนาตนเองและ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา
4. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
6. สถานศึกษามีความร่ วมมื อกับ สถานประกอบการ ชุมชน บุ คคล การระดมทรัพยากรเพื่ อจัด
การศึกษา
7. สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้
มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. สถานศึกษาส่งเสริม และสนั บสนุนให้ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน ตาแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดทาแผนพัฒนาตนเองและ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา
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3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีความร่ วมมื อกับ สถานประกอบการ ชุมชน บุ คคล การระดมทรัพยากรเพื่ อจัด
การศึกษา
5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมมรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพ
1.2 จุดเด่น (การปฏิบั ติของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ ตามกระบวนการประกั นคุณ ภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.2.1 สถานศึ กษามี กระบวนการในการส่ง เสริมและสนับ สนุ นผู้เรีย นให้ เป็ นผู้ป ระกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับ 5 ดาว
1.2.2 สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการติ ดตามผู้ เรีย นที่ ส าเร็ จการศึ กษา และมีผ ลการติ ด ตามผู้ สาเร็ จ
การศึกษา
1.2.3 ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
1.2.4 สถานศึ ก ษามี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2.5 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษากับบุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.6 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ านอาคาร สถานที่ ด้ านครุ ภั ณ ฑ์ และด้ า นฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศ เป็นอย่างดี
1.2.7 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.3.1 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาให้การดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน และการไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่ งขันด้านนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.3.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3.4 สถานศึกษาต้องพัฒ นาด้านวิชาการ ส่งเสริมด้านความรู้ และทักษะ ในรายวิชาพื้นฐานและ
วิชาชีพตามสาขางานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ที่สูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนในรายวิชาพื้นฐานและสาขางานสูงขึ้น
1.3.5 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ
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1.3.6 สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้
ครบทุกห้องเรียน
1.3.7 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง
1.3.8 สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1.4.1 สถานศึกษาต้องมีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1.4.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
1.4.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
1.4.4 สถานศึกษาต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกสาขาวิชา
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
2.1 ผู้เรียน สถานศึกษาให้ ความสาคัญ และเอาใจใส่ ผู้เรียน ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่น ที่จะให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะสาขาวิชาที่เรียน
จบแล้วมีงานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้
2.2 ครูและบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสาคัญ ที่เกื้อกูลให้การดาเนินงาน
ของสถานศึก ษา ประสบความสาเร็จตามเป้ าประสงค์ที่ วางไว้ สถานศึกษามี ระบบการบริหารจัดการในการ
ดาเนิน งานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน และสถานศึก ษามี สวัสดิการต่างๆให้ครูและบุคลากรทางการศึก ษา เช่น
เครื่องแบบการแต่งกาย การตรวจสุขภาพประจาปี มีเงินโบนัสประจาปีให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
2.3 ผู้ปกครอง สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจาก สมศ.ในระดับดีมาก สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และผู้เรียนที่จบ
การศึกษาสามารถศึกษาต่อ ทางานและประกอบอาชีพอิสระ ทาให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในสถานศึกษาและส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียน
2.4 ชุมชน สถานศึกษาตระหนักเสมอว่าได้รับการยอนรับ สนับสนุนจากสังคม ชุมชนถือเป็นหน้าที่สาคั ญ
อย่างยิ่งของสถานศึกษา ในการดาเนินงานด้วยสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
2.5 สถานประกอบการ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกงาน และสถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีในการระดมทรัพยากรและการจัด
การศึกษา
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3.๑ ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
3.1.1 ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานทาและศึกษาต่อในระดับสูงได้
3.2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
๓.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.3.1 ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
3.3.2 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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3.3.3 สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐาน ตาแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมิน ผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ จัดทาแผนพัฒนาตนเองและ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.4.1 สถานศึกษามีผลการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชี วศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว
3.4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา
3.4.3 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
3.4.4 สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้มี
ความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา
3.4.5 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
3.4.6 สถานศึก ษามีค วามร่ วมมื อกั บ สถานประกอบการ ชุม ชน บุ คคล การระดมทรัพ ยากรเพื่ อจั ด
การศึกษา
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ศูน ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วัง ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
ตั้งอยู่เลขที่ 3/64 ถนนเลียบวัง ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนทั่ วไปที่
สนใจ ภายใต้บริบทวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา วิทยาลัยมี
คณะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขา มีสถานที่ฝึกอบรมและพร้อมให้ คาปรึกษาทาง
ธุรกิจ มีศูนย์จาหน่ ายผลิตภั ณฑ์ “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภั ณฑ์ ” และมี การออกร้านของนักเรียน นัก ศึกษา ที่
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนประจาทุกปีการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความสาคัญของการนาความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติเ ชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีศักยภาพ
ให้สามารถเริ่มต้นดาเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจที่ยังไม่ประสบความสาเร็จในเชิงธุรกิจให้มีศักยภาพ เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
2. ส่งเสริมการทาธุรกิจในสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ตามกระบวนการ PDCA

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับ 5 ดาว
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4.4 วิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 วิธีการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ที่
1

กิจกรรม

3

ครู นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการศึกษา
ดูง านจากวิ ท ยาลั ย ฯ ต้ น แบบศู น ย์ บ่ ม
เพาะ/สถานประกอบการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม
จั ด อบรมให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า
เพื่อ ให้ มีค วามรู้ในการเขียนแผนธุร กิ จ
และการประกอบอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน

4

การส่งเสริมการทาธุรกิจในสถานศึกษา

5

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

2

การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

ลักษณะกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
- ครูทปี่ รึกษาธุรกิจ

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
ดาเนินการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม - หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
ผลิตภัณฑ์
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
ซ่อมแซมร้านค้าของศูนย์บ่มเพาะ
- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

4.5 ผลการดาเนินงาน
4.5.1 ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
ประจาปีการศึกษา พ.ศ 2559
4.5.2 ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
ประจาปีการศึกษา พ.ศ 2560
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
4.6.1 ผู้ เรี ย นได้ รั บ การอบรม ได้ รั บ ความรู้ พื้ น ฐานในการประกอบธุ รกิ จ เพื่ อ เสริ ม สร้า งการเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม่
4.6.2 ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจตามสาขางาน ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน มีทักษะใน
การทางาน ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ สามารถดาเนินการประกอบธุรกิจได้จริง รู้จักการบริหารจัดการร้านค้า
ทาบัญชีรายรับ/รายจ่าย ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาโครงการ
4.6.3 ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รู้จัก การทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
4.6.4 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง
4.6.5 ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาสามารถนาประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต
4.6.6 การส่งเสริมผู้เรียนได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับจังหวัด ภาคและชาติ
4.2 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
4.2.1 สถานศึ ก ษาสามารถน าสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ม าต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ และจั ด ท าเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
สถานศึกษา (One Product One College)
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4.2.1 สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี ทาให้เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2.2 สถานประกอบการและชุมชนให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากร คน งบประมาณ และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
4.3 ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานประกอบการ
4.3.1 สร้า งโอกาสและเสริ ม สร้ างการเป็ น ผู้ ป ระกอบการแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่ า และ
ประชาชนทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
4.3.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึก ษาสามารถให้คาปรึกษา แนะนา เผยแพร่ความรู้ทางการ
ประกอบธุรกิจแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิ จและ
พัฒนาความสามารถของตนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
4.3.3 สถานประกอบการ ยอมรับในตัวผู้เรียนและสถานศึกษา เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวลจะสามารถเข้าทางานในสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
4.4 ประโยชน์ต่อสังคม
4.4.1 การเกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น เป็นรากฐานสาคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้าน
ต่างๆของประเทศ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่
2.1.1 ที่ตั้ง
เลขที่ 3/63 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-520500 โทรสาร 032-520481
Website www.kkwind.ac.th
E – mail kkwind@kkwind.ac.th
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราทราบรมราชชนนี ที่ ท รงมี ค วามห่ ว งใย
ในข้ าราชการ ตารวจตระเวนชายแดนในเขตพื้ นที่ จัง หวัดประจวบคี รีขัน ธ์และใกล้ เคียง ที่ ต้ องปฏิ บัติ หน้ าที่
ปกป้ องพื้ น แผ่น ดิ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในเมื อ งมีค วามสุ ขและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ครอบครั ว
ของต ารวจตระเวนชายแดน ที่ อ ยู่ แ นวหลั ง จึ ง มี พ ระราชด าริ ให้ มี โรงเรี ย นสอนอาชี พ ในเขตพระราชฐาน
วังไกลกังวล โดยได้มอบหมายให้นายขวัญแก้ว วั ชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับ
สนองพระราชดาริดังกล่าว กอปกับในปี พ.ศ. 2528 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม) ทางสานัก
พระราชวังโดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง
วังไกลกังวลขึ้นในเขตพระราชวังไกลกังวล เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530
สิงหาคม 2527 - มิถุนายน 2528 ดาเนินการเกี่ยวกับ / งบประมาณการจัดตั้ง
พ.ศ. 2528
ดาเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล
ขึน้ ในเขตพระราชฐานชั้นนอกวังไกลกังวลบน เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม
2528 เวลา 15.00 น. สมเด็จ พระศรีน คริ น ทราบรมราชชนนี เสด็ จพระราชด าเนิ น มา
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล
พ.ศ. 2529
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงเรียน
สารพัดช่างวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และเดือน พฤศจิก ายน ได้มี
การตรวจรับงานก่อสร้าง และเตรียมดาเนินการเปิดทาการสอนรุ่นแรก
พ.ศ. 2530
เปิ ด ท าการสอนตามหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น 225 ชั่ ว โมง รุ่ น แรกเมื่ อ วั น ที่ 16
มีนาคม 2530 รวม 9 แผนกวิชา จานวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
มัธยมปลาย วิชาเรียน (วช.) ให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล
พ.ศ. 2531
เปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) 4 แผนก
พ.ศ. 2533
โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ 2 แผนกวิชา แผนกพณิชยการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
และหลักสูตรระยะสั้น 2533 (หลากหลาย) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533
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พ.ศ. 2534
เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างยนต์ และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534
พ.ศ. 2535
เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2535
พ.ศ. 2539
เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะและหลักสูตร ปวส. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
และบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส.สาขางานไฟฟ้า
2.1.3 การจัดการศึกษา
วิท ยาลั ย การอาชี พ วั งไกลกั ง วลได้ จั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ ชั้น สูง(ปวส.) ในแบบปกติ และทวิภ าคี ประกอบด้ว ยประเภทวิช าช่างอุ ตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ อาหาร-ขนม ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เสริมสวย ศิลปะโฆษณา ศิลปประดิษฐ์
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้ งที่ 12
องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้นแว้งที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออก ความยาว
จากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนแคบ
ที่สุดของประเทศ อยู่ในเขตตาลบคลองวาฬ อาเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่า ประมาณ 12 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอยู่ที่เทศบาลเมือ งประจวบคีรี ขันธ์ ในขณะที่เมืองที่มี ประชากรมากที่สุดในจัง หวัด
คือ เทศบาลเมืองหัวหิน
มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
เขตอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ (พม่า)
คาขวัญประจา จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้า งามล้าน้าใจ”
ประชากรและอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชากรรวมทั้ง สิ้น 548,815 คน แบ่ง เป็น ชาย
271,803 คน หญิง 277,012 คน (ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 2561) ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เศรษฐกิ จ จากสถิ ติ ข องส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขั น ธ์ ปี 2560 มี รายได้เฉลี่ย ของครัวเรื อ น 28,467 บาท รายได้ส่ วนใหญ่ ม าจากอาชี พ ภาค
การเกษตร เช่น สับ ปะรด มะพร้าว ข้า วนาปี ปาล์ มน้ ามั น มะม่ วง อ้ อย ยางพารา ด้านการประมงและใน
ภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับได้ และมีการนาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน
แรงงานในบางส่วน
การปกครอง จั ง หวั ด ป ระจวบคี รี ขั น ธ์ มี อ งค์ ก รปก ครองส่ ว น ท้ องถิ่ น ทั้ ง หมด 61 แห่ ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริห ารส่วนจัง หวั ดประจวบคีรีขันธ์ , เทศบาล
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เมือ ง 2 แห่ ง ได้ แก่ เทศบาลเมื องประจวบคีรีขั นธ์ และเทศบาลเมือ งหัวหิ น , เทศบาลตาบล 14 แห่ ง , และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 44 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : ชายหาด/ทะเล หัวหิน หาดบ้านกรูด เขาตะเกียบ อ่าวแม่ราพึง สวนสน
ประดิพัทธ์ น้าตกป่าละอู หาดสามพระยา ถ้าแก้ว หาดเขาเต่า ถ้าไทร จุดชมวิวหินเหล็ก ไฟ อุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด หมู่บ้านไหมไทย จุดชมวิวเขาแดง วนอุทยานปราณบุรี คลองเขาแดง/จุดชมวิวเขา
แดง วนอุทยานกุยบุรี เขาสามร้อยยอด น้าตกไทรคู่ หาดวนกร อ่าวบ่อทองหลาง น้าตกห้วยยาง หาดทางสาย
เกาะนมสาว และกุยบุรีซาฟารีเมืองไทย เป็นต้น
แหล่ งท่อ งเที่ย วประวั ติศ าสตร์/วัฒ นธรรม/ศาสนา : วัง ไกลกั ง วล สถานี ร ถไฟหั วหิ น หลวงพ่อ ทวด
วัดห้วยมงคล สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษดิ์ พระที่นั่ งคูหาคฤหาสน์ (ถ้ํา
พระยานคร) หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ ดยอด ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก ด่ านสิง ขร อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เขาธงชัย ตาหนักกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ เขาถ้าม้าร้อง อุทยานราชภักดิ์
อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งขึ้ น มาใหม่ เพื่ อ ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
มีครบถ้วนสมบูรณ์ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีแห่งเดียว ซึ่งมีอาเภอหัวหินเป็นความโดดเด่นของจังหวัด
ได้แก่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ไร่องุ่นหัวหินฮิลวินยาร์ด เพลินวาน ตลาดน้าหัวหิน สวนน้าวานานาวา For Art’s Sake
หัวหิน เป็นต้น
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2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการ
นายวัชระ เกิดสิน
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชาติ แก้วมาลา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ว่ าที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ

หัวหน้างานการเงิน
นางสาวธนพร ทองทวี

หัวหน้างานปกครอง
นายชัยทัต โชติช่วง

หัวหน้างานบัญชี
นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นายวิชัย ลาดวล
หัวหน้างานวางแผน
นางสาวยุวดี มณีจารุ บวร

หัวหน้างานกิจกรรม
นายกูเ้ กียรติ ดวงพลพรม

หัวหน้างานความร่ วมมือ
นางสาวขวัญหทัย มาสวัสดิ์

หัวหน้างานทะเบียน
นางสุ วรรณา บุญเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวรุ่ งรัตตี เสงี่ยมชื่น

หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูล
นายประกิจ ธรรมนิทศั นา

หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกลู

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายณัฐกานต์ จงไกรจักร์

นางสาวโนรี มิตรอารี ย ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพรเทพ จริยรัตน์ไพศาล

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว

หัวหน้างานวิจยั และนวัตกรรม
นายชยางกูร ไชยวงศ์

หัวหน้างานบุคลากร
นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง

หัวหน้างานครู ทปี่ รึ กษา
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

หัวหน้างานส่งเสริ มผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชุมพร อมรพฤทธิ์
หัวหน้างานบริ หารงานทัว่ ไป
นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ

นางสาววาทินี รอดผล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ
นายอภิชาติ สร้ อยระย้ า
หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
นางสุวรรณา บุญเมือง

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
นายอุดม หิรัญพันธุ์

หัวหน้าแผนกวิชา
การบัญชี
นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า
นายเฉลย ทรัพย์มา

หัวหน้าแผนกวิชา
การตลาด
นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายดานัส สบายใจ

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างโลหะการ
นายศักดิ์ชยั ยอดล้า

หัวหน้าแผนกวิชา
อาหาร-ขนม
นางอรอนงค์ ลาดวล

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ

หัวหน้าแผนกวิชา
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชา
ศิลปโฆษณา
นางสาวส่ งศรี เชาวนะสุ นธร

หัวหน้าแผนกวิชา
ศิลปประดิษฐ์
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

หัวหน้าแผนกวิชา
เสริ มสวย
นางสาวลีนา เพิ่มสิ นธุ์

หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล
นางสาวภาวิณีย ์ ทับล้อม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

หัวหน้างานทวิภาคี
นายศิริชยั บุญมาตุ่น

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
หัวหน้างานสื่ อการสอน
และการศึกษา
นายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ

หัวหน้างานวิทยบริ การ
นางสาวรอฮายา หะเล๊าะ
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ทวิภาคี

ปวส./
พาณิชยกรรม

เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคโลหะ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ปกติ

ปวส./
อุตสาหกรรม

ทวิภาคี

รวม ปวช.

ปกติ

ปวช./
พาณิชยกรรม

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเชื่อมโลหะ
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีกทัว่ ไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทวิภาคี

ปวช./
อุตสาหกรรม

๓

ปกติ

รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ ปวช./ปวส. สาขางาน และชั้นปี
ชัน้ ปี
๑
๒
สาขาวิชา
ระดับ
38
72
78
20
79
45
72
404
25
8
4
27
14
38
116
520

39
15
54
16
19
12
27
13
87
141

36
70
69
29
73
31
80
388
17
10
8
21
15
15
86
474

37
18
55
10
14
5
16
10
55
110

31
30
82
32
65
24
72
336

24
9
33

336

33

รวม
205
172
229
81
217
100
42
224
1,270
42
44
45
17
91
52
53
344
1,614
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตารางที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
สาขาวิชา

ระดับ
ปวช./
อุตสาหกรรม

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช./
พาณิชยกรรม

การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวช.
ปวส./
อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคโลหะ

ปวส./
พาณิชยกรรม

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปกติ
ทวิภาคี
รวม
26
29
71
31
63
22
71
313
10
7
21
14
15
67
380

22
9
31
17
10
14
5
16
10
72
103

48
29
71
31
63
22
9
71
344
17
20
21
5
37
24
15
139
483
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ตารางที่ 4 จานวนผู้บริหารและครู จาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

แผนกสามัญ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
หลักสูตรระยะสั้น
รวมทั้งหมด

ต่ากว่าปริญญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการตลาด

ปริญญาโท

สาขาวิชาการบัญชี

ปริญญาเอก

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ไม่มี

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

มี

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

ลูกจ้างประจา

สาขาวิชาช่างยนต์

5
5
8
7
3
7
4
4
9
3
6
61

ครูพิเศษ

ฝ่ายผู้บริหาร

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

ผูบ้ ริหาร/สาขาวิชา
/แผนกวิชา

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ข้าราชการ

สถานภาพ

5
2
5
4
4
3
2
6
1
5
37

1
2
3

3
3
2
1
3
1
2
3
2
20

1
1

5
3
5
6
2
5
3
2
9
1
6
47

2
3
1
1
2
1
2
2
14

1
1

4
2
4
1
2
2
15

5
8
5
3
3
3
2
9
1
645

-

13

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากสนับสนุนการเรียนการสอน จาแนกตามงาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา

หญิง (คน)

ปริญญาตรี (คน)

ปวส. (คน)

ปวช. (คน)

ต่ากว่า ปวช. (คน)

1
1

-

1
1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

2

-

2

-

2

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

2
19

-

2

-

19

-

2
19

8

2
11

-

-

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานโครงการพิเศษ
4.

-

ฝ่ายวิชาการ

- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.

1
1

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานวางแผนงานและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
2.

จานวน
(คน)

ชาย (คน)

1.

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่าย/งาน

เพศ

ลูกจ้างประจา

สถานภาพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียน
รวมทั้งสิ้น
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2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 6 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ระดับ
ประเภทวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อุตสาหกรรม

พณิชยกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อุตสาหกรรม

พณิชยกรรม

การฝึกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น

สาขาวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างเชื่อมโลหะ
1. บัญชี
2. การตลาด
3. ธุรกิจค้าปลีกทัว่ ไป
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เทคนิคเครื่องกล
2. ไฟฟ้า
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เทคนิคโลหะ
1. การบัญชี
2. การตลาด
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. อาหาร-ขนม
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. เสริมสวย
4. ศิลปโฆษณา
5. ศิลปประดิษฐ์
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ มีเนื้อที่ทงั้ หมด 10.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 12 หลัง ดังนี้
ตารางที่ 7 อาคารสถานที่
ที่
อาคาร
จานวน/หลัง
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการชั้น 2
อาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการ
อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์
บ้านพักผู้อานวยการ
บ้านพัก 2 ชั้น 6 หน่วย
บ้านพักพนักงาน
แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น 14 หน่วย
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น(อาคาร 90 พรรษาสมเด็จย่า)
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น(อาคารกาญจนาภิเษก)
อาคารเครื่องทาความเย็น
อาคารสาขาเทคนิคพื้นฐาน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2.3.5 ด้านงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 71,517,654.49 บาท
ตารางที่ 8 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
1. งบบุคลากร (เงินเดือน/เงินประจาตาแหน่ง/ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของระยะสั้น /ปวช./ปวส.)
2.2 ค่าสาธรณูปโภค
3. งบเรียนฟรี 15 ปี
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
3.2 ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เครื่องแบบ
4. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
4.1 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
4.2 โครงการเงินอุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
4.3 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
4.4 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
4.5 โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาหริ
4.6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
4.7 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
4.8 โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
4.9 โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
4.10 โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
4.11 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
4.12 โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
4.13 โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
4.14 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
4.15 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา
4.16 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
4.17 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
4.18 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
5. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

จานวนเงิน
29,995,149.49
2,744,700
700,000
10,387,500
6,298,905
150,000
10,000
117,600
189,600
1,570,000
890,000
38,500
10,000,000
224,000
268,000
23,000
224,700
4,000,000
300,000
1,000,000
1,021,000
1,200,000
45,000
120,000
71,517,654.49
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา ฝีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สมานสามัคคี
2.4.2 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม”
2.4.3 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาที่พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของประเทศ
2.5.2 พันธกิจ
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่น ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ มุ่งสู่สังคมดิจิตอล
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น กั บ สถานประกอบการ ชุ ม ชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0
2.5.3. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา
ตารางที่ 9 พันธกิจ กลยุทธ์
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่ง
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน

2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

3

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

1

เสริมสร้างภาวะผู้นาให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

2

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ

3

เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาคุณธรรม

4

สร้างความรักสมานฉันท์และธารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย

5

การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน

6

การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
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พันธกิจ
ที่

2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มคี ุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ

กลยุทธ์

7

การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-NET

1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและการเรียนการสอน

1

สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับ
สถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

2

ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ
หารายได้ระหว่างเรียน

3

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและบริการแบบบูรณา
การ

1

เพิ่มขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

2

เสริมสร้างงานวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

3

การพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อต่อ
ยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

4

พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน

1

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชดาริ

7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนอง
ต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0

1

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี จานวน 3
กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
2.1.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการสัปดาห์วิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซียนและสัปดาห์
ห้องสมุด
2) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
2.1.3 ตัวชีว้ ัด
1) วิทยาลัยฯ พัฒนาหรือปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขางาน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการสัมมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) วิ ท ยาลั ย ฯ ร่ วมกั บ สถานประกอบการ ในการพั ฒ นา ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ ทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 80
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ ให้มีความหลากหลาย
ทาให้ นักเรียน นักศึกษา สนใจ และเข้าไปศึกษาค้นนคว้า เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการสัปดาห์วิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซียนและสัปดาห์
ห้องสมุด
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2.3.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ให้มีความพร้อม ทันสมัย และเพี ยงพอ
สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการระบบสืบค้น หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ มีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) วิทยาลัยฯ จัด ให้ มีห้ องเรีย นเฉพาะทาง ซึ่ ง ประกอบด้วย สื่อ อุป กรณ์ ครบทุ ก
สาขาวิชา
พัน ธกิจที่ 2 ส่ง เสริมพั ฒ นาผู้เรีย นทุกระดับ ให้มีคุณ ภาพมาตรฐาน มีคุณ ธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการการเรี ยนการสอน ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชา
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีภาวะผู้นา โดยใช้กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
3. เพื่อสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการดาเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นงานปกติ
4. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในการทากิจกรรม
5. เพื่อกาหนดรูปแบบการดูแล และแนะแนวผู้เรียน
6. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันระดับต่างๆ
7. เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในระดั บ ชั้ น ปวช. ปวส. ผลการทดสอบ V-NET อยู่ ใ น
ระดับสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจานวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นาให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม องค์การวิ ชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
2.1.1 เป้าประสงค์ การให้นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมองค์ การวิชาชีพฯ ส่งผลให้นักเรียน
นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้
วิทยาลัย"
3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
"คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งวิทยาลัย"
4) โครงการสร้างจิตสานักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ
5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
6) โครงสร้างระเบียบวินัย ใจบริการ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพื่อพัฒนา
ผู้เรีย นให้มี คุณ ธรรม จริยธรรม และค่ านิย ม ที่พึ ง ประสงค์ ซึ่ง ประกอบด้วย ความรับ ผิด ชอบ ซื่ อสั ตย์ และ
เสียสละเพื่ อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้า
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แสดงออก ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90
2) วิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท) มีผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองในระดับภาค
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มาเป็นกรอบในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่น
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถจัดทาเอกสารระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีการจัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาคุณธรรม
2.3.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีครุ ธรรม จริยธรรม มากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของวิทยาลัยฯ สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้เรียน
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้
วิทยาลัย"
4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
"คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งวิทยาลัย"
5) โครงการสร้างจิตสานักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ
6) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ และจากการประกอบอาชีพอิสระ
มีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2) คณะผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ
ประสบการณ์และมีทักษะชีวิตในวิชาชีพ กล้าคิด กล้าทา มีภาวะผู้นา เป็นผู้ตามที่ดี
3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด
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2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความรักสมานฉันท์และธารงไว้ซงึ่ ความเป็นไทย
2.4.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ ทาให้เกิดสังคมแห่งการ
เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้
วิทยาลัย"
3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
"คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งวิทยาลัย"
4) โครงการสร้างจิตสานักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ
5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
6) โครงสร้างระเบียบวินัย ใจบริการ
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพื่ อพัฒนา
ผู้เรีย นให้มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม และค่ า นิย ม ที่พึ ง ประสงค์ ซึ่ง ประกอบด้ วย ความรับ ผิ ด ชอบ ซื่ อสั ตย์ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้า
แสดงออก ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.5.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการเรียน มีเป้าหมายในชีวิต จึงทาให้
นักเรียน นักศึกษา เรียนจนสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
2.5.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
"คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งวิทยาลัย"
3) โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
4) โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน
นักศึกษา
5) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6) โครงการแก้ปญ
ั หาการออกกลางคันของผู้เรียน
7) โครงการประชุมผู้ปกครองและเชิดชูเกียรติ "ลูกดีศรีสง่า"
2.5.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนทั้งระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้มากกว่า
ร้อยละ 80
2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
2.6.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะสมรรถนะพื้นฐาน
มากขึ้น ส่งผลให้ได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
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2.6.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ระดับภาค และระดับชาติ
2) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ
2.6.3 ตัวชีว้ ัด
1) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะทั่วไป
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-net
2.7.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาก่อนการทดสอบ V-net ทาให้มีผล
การทดสอบอยู่ในระดับสูงขึ้น
2.7.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net
2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net
2.7.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ร้อยละ
80 ขึน้ ไป
พันธกิจที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
2. เพื่อสร้างเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอลมีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลทางการเรียนสูงขึ้น และเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียน
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟ UPS
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ ใน
ทุกห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ ทั้งหมดของสถานศึกษามากกว่าร้อยละ 80
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พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเสริม สร้ างเครือ ข่ ายความร่ว มมื อ ร่ว มกับ สถานประกอบการให้ ม ากขึ้ น และครอบคลุ ม ทุ ก
สาขาวิชา
2. เพื่อบ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพได้
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ในการ
จัดการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ
3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ท าโครงการในการสร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ในการระดม
ทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ วั สดุ อุป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ในการพัฒ นาศั กยภาพครูแ ละครู ฝึกในสถานประกอบการ โดยมีก าร
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามจานวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
2.2.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถหา
รายได้ระหว่างเรียนได้
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ป ระกอบการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยฯ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชนในการใช้ทรัพยากร่วมกัน
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ กั บ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และยั ง ลดต้ น ทุ น ในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ใหม่ ข อง
สถานศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ
3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ท าโครงการในการสร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ในการระดม
ทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิน่ ครูเชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ วั สดุ อุป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ในการพัฒ นาศั กยภาพครูแ ละครู ฝึกในสถานประกอบการ โดยมีก าร
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามจานวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการจัดทาวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของชุมชน ให้สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนได้
3. เพื่อเสริมสร้างผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การประกวด
ผลงาน ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.1.1 เป้าประสงค์ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาใน
การจัดทางานวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลให้มีผลงานที่ผ่านเข้าประกวด ระดับอศจ. ระดับ
ภาค และระดับชาติ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับรางวัลจากการ
ประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ างงานวิ จัย นวัตกรรม และสิ่ง ประดิษฐ์ ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
2.2.1 เป้ า ประสงค์ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา นวั ต กรรม และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพส่งผลให้มีรายได้ที่สูงขึ้น และมีความยั่งยืน
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
2.2.3 ตัวชีว้ ัด
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1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชน ในการพัฒนา คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชี พ จากผลงานด้ านนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และงานวิ จัย ในระดั บ จั ง หวัด ระดั บ ภาค
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ผลิตและพัฒนาผลงานนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ เพือ่ จาหน่ายในเชิงธุรกิจ
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาด้า นนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย จนสามารถนาสู่การผลิตและจาหน่ายในเชิง ธุรกิจและผลงานนั้ นได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
2.4.1 เป้ า ประสงค์ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สามารถนาไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือได้รับรางวัล ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ
3) โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา – เอสโซ่
4) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย จนสามารถนาสู่การผลิตและจาหน่ายในเชิงธุรกิจและผลงานนั้นได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการสอนให้ครู อาจารย์ ที่สอนวิชาชีพระยะสั้น
2. เพื่อบูรณาการทักษะวิชาชีพสู่การให้บริการแก่ชุมชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชดาริ
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาการสอนวิชาชีพทางไกล
ผ่านดาวเทียม ส่งผลให้ผู้ชมปลายทางได้รับความรู้และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
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2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาเนื้อหาและพัฒนาสื่อการสอนอาชีพฯ
3) โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา
4) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์โซ่ล่าเซลล์
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริ การวิ ชาชี พ และจิต อาสา โดยส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ บริ ห าร ครู บุค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้เรียน น า
นวัตกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชมุ ชน และสังคม
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากร นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร ได้มีทักษะในการให้คาปรึกษากับผู้เรียน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0
มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ และทักษะ
การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่ เกิดขึ้น มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจนได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาเนื้อหาและพัฒนาสื่อการสอนอาชีพฯ
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google
Classroom
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูที่ปรึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม และพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และได้นาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่มากกว่าร้อยละ 80
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1) สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้และจัดแสดงผล
งาน การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
2) ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ 5 ดาว
ประจาปีงบประมาน 2561
3) สถานศึ กษาที่จั ดการเรียนการสอนระบบทวิภ าคี ดีเด่ น วันที่ 8-10 กั นยายน 2562 ณ ศู น ย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
2.6.2 รางวัลและผลงานของผูบ้ ริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
งานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2563 คือ
1) นายวัชระ เกิดสิน รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
2) นายวิชัย ลาดวล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
3) ว่าที่ ร.ต โกศล ภิญโญ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
4) นายอนุชาติ แก้วมาลา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
5) นายอภิชาติ สร้อยระย้า รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการตลาด วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
1) นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
รางวัลระดับจังหวัด
1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2562 วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานฝึกฝีมือ
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Cerative Marketing Plan
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล หิิง )สตริง(
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดีย่ ว ซอด้วง
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขลุ่ยเพียงออ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
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- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา )STEM Education(
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเคริ่องยนต์แก๊สโซลีน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ GTAW & SMAW
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ซอสพริกจากมะละกอเสริมควินัว
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 Herbal Oil น้ามันสมุนไพร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 บ้านอุ่นใจไฮเทค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานผลของสารสกัดสับปะรดและมะละกอที่มีต่อคุณภาพของเจลขัดผิว
ระเบิดขีไ้ คล
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานซอสพริกมะละกอเสริมควินัว
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4) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี
การศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบครรีขันธ์
- รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย
- รางวัลชนะเลิศ หมากล้อมหญิงเดี่ยว
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชาย รุ่นเฟเธอร์เวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชาย รุ่นไลท์เวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชาย รุ่นเวลเตอร์เวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทหญิง รุ่นฟลายเวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทหญิง รุ่นแบนตั้มเวท
- รางวัลชนะเลิศ กีฑาทุ่มน้าหนัก
- รางวัลชนะเลิศ กีฑาขว้างจักร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองคู่/ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฑาประเภทชาย วิ่ง 200 เมตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฑาประเภทชาย วิ่ง 800 เมตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฑาประเภทชาย วิ่ง 1,500 เมตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฑาประเภทหญิง วิ่ง 100 เมตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฑาประเภทหญิง วิ่ง 200 เมตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ/ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองเดี่ยว/ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองเดี่ยว/หญิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองคู่/หญิง
รางวัลระดับภาค
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา
2562 ระหว่างวันที่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล หิิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา )STEM Education(
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
กลาง วันที่ 9-12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 Herbal Oil น้ามันสมุนไพร
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง วันที่ 912 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ปวช. โครงงานผลของสารสกัดสับปะรดและมะละกอที่มีต่อ
คุณภาพของเจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ปวส. โครงงานซอสพริกมะละกอเสริมควินัว
4) การแข่งขันกีฬานักเรีย น นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 วัน ที่
21-27 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
รางวัลระดับชาติ
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์
2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล )สตริง(หิิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
- รางวัลชมเชย การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา )STEM Education(
2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- รางวัลชมเชย เหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 Herbal Oil น้ามันสมุนไพร
3) โครงการ Robotic Competition Makex Thailand 2019 วั น ที่ 9-10 พฤศจิ ก ายน 2562
ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Makex Challenga
4) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
กรุงเทพฯ
- รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็น การจัดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้ มี
ทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อาชี วศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั กษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็น ไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ตามระบบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็ น ประมุ ข มีจิ ตสาธารณะ และมี จิต สานึก รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้เรี ย นทั้ ง วัย เรีย นและวั ย ท างาน ตามหลัก สูต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิขาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึก ษา และผู้ เรี ยนรวมทั้ งการช่ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี มีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจั ดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ท านวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจั ย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สสู่ าธารณชน
3.3 ด้านศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการนาความรู้ ทั กษะวิชาชีพและประสบการณ์ เชิงพาณิ ชย์สู่การประกอบธุ รกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงลาดับตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1) เชิงปริมาณ : จานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จานวน 517
คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 505 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น
ร้อยละ 97.68
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงาน
1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1) เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนผู เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) จานวน 297 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 377 คน
2) เชิง คุ ณ ภาพ : รอยละของผู เรี ยนที่ มีผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 78.77
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึ ก ษาที่ ผู เรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษา ระดั บ ชาติ ด านอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ได้ แ ก่ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่รบั นักเรียน/นักศึกษาเข้าทางาน
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1) เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู เรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒ นาเปน ผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 35 คน
2. จานวนผูเรียนประสบความสาเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 35 คน
2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ได้ระดับ 5 ดาว
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสี วนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สถาน
ประกอบการที่รับนักเรียนฝึกงานและทางาน
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1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1) เชิ ง ปริ มาณ : ที่ ไ ดรั บ รางวั ลจากการแขงขัน ทั ก ษะวิช าชี พ ในระดั บ ชาติ จานวน 3
ประเภท
2) เชิง คุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิ ชาชีพในแตละระดับ ได้รับรางวัลในระดับชาติ
สถานศึกษาได้ส่งผู้ เรียนเข้าแข่งขันทัก ษะ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สติง)หญิง
รางวั ลรองชนะเลิศ อัน ดั บ 2 การแข่ งขัน ทั กษะการจัด แสดงสิ นค้ าและบริก ารลูก ค้า และรางวัล ชมเชยการ
ประกวดผลงานสเต็มศึกษา (STEM Education)
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ
3. ด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม และคุ ณ ลั กษณที่ พึ งประสงค์ ใหสถานศึกษารายงานผลสัม ฤทธิ์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงคดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1) เชิงปริมาณ : จานวนผูสาเร็จการศึกษา 483 คน จาก จานวนผู้เรียนแรกเข้า 654 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสาเร็จการศึกษา 73.85
3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ ชุมชน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวข
องใหการ ยอมรับยก ยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1) เชิงปริมาณ : จานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จานวน
1,614 คน จานวนผู้เรียนทั้งหมด 1,614 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หรือผล
การประเมิน อวท. หรือ อกท. คิดเป็นร้อยละ 100
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ได้แก่ สถานประกอบการที่รับ
นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน
1.8) การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา
1) เชิงปริมาณ : จานวนผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน
ทาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จานวน 482 คน จาก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 510 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา
มีงานทาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ
94.51
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสาเร็จการศึกษา มีงานทาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักเรียน/นักศึกษาทางาน สถานศึกษา
ที่รับนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
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๔.๑.2 จุดเดน
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว
3. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานทาและศึกษาต่อในระดับสูงได้
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนากิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญ หาการออก
กลางคัน การไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์
2. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน
สามารถแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้และทักษะ ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพตามสาขางาน
ของผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ที่ สู ง กว่ า
ระดับประเทศ และมีคะแนนในรายวิชาพื้นฐานและสาขางานสูงขึ้น
๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพื้นที่
ความดีทั้งวิทยาลัย”
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
4. โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ “ลูกดีศรีสง่า”
8. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒ นาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพ พื้ นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ อาชีวศึ กษาจังหวั ด
ระดับภาคและระดับชาติ
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
2.1) ดานหลั ก สูต รอาชีว ศึ ก ษา ใหสถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ในการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1) เชิ ง ปริ ม าณ : รอยละของประเภทวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนมี ก ารพั ฒ นา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 100
2) เชิ งคุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดเพิ่มเติม
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรื อ ผู มี ส วนเกี่ ย วของใหการยอมรั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ได้แก่ สถานประกอบการที่สถานศึกษาลงนาม
ความร่วมมือ และส่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน
2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1) เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่ มีการพั ฒ นาหลักสู ตรฐาน สมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน 10 สาขาวิชา จากจานวน
ทั้งหมด 15 สาขาวิชา
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 66.67
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรื อ ผู มี ส วนเกี่ ย วของใหการยอมรั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนด รายวิชาเพิ่ม เติม ได้แก่ ร้านสมานแอร์บ้าน ร้าน PS สแตนเลส โรงแรมรอยั ลพาวิลเลี่ยมหั วหิ น
บริษัททวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส จากัด โรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลปรานบุรี บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จากัด
ควอลลิตี้โฟนแคปเบิลโปรดักส์ จากัด บริษัท สุวรรณชาด จากัด
2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตั ิที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินตาม
ข้อ 1,2,3,4,5
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ
แผนการจั ด การเรี ย นรู สู ก ารปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ สถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถานศึกษา
2.2.2) การจัดท าแผนการจัด การเรียนรูสูการปฏิบั ติที่ เนนผูเรีย นเปนสาคัญ และนาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน
1) เชิงปริมาณ : จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู้เรียน
เปนสาคัญและนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน จานวน 43 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผู
เรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 76.78
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3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชนที่มีความร่วมมือ กับสถานศึกษา และสถานศึกษาในโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1.๑) การจัดการเรียนการสอน
1) เชิงปริม าณ : 1. จานวนครูผูสอนที่มีคุ ณวุฒิ ทางการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จานวน 55 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน
43 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จานวน 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
4. จานวนครูที่ ใชสื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยี ทางการศึก ษา และแหลง
การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จานวนครู 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
5. จานวนครูผูสอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกป
ญหาการจัดการเรียนรู จานวนครู 53 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 93.92
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรื อ ผู มี ส วนเกี่ ย วของใหการยอมรั บ
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการที่ลงนามความร่ วมมือและสถาน
ประกอบการที่รับนักเรียน/นักศึกษาเข้าทางาน
3.1.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1) เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผูสอนที่จัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จานวน 56 คน
จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
2. จานวนครูผูสอนที่ มีข อมู ลสารสนเทศหรือ เอกสารประจาชั้ น เรี ย น
และรายวิชาเปนปจจุบัน จานวน 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
3. จ านวนครู ผู ส อนที่ ใ ชเทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จานวน 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
4. จานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ใน
การเรียน จานวน 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
5. จ านวนครูผู ส อนที่ ดู แลชวยเหลื อ ผูเรี ยนรายบุ ค คลดานการเรี ย น
และดานอื่น ๆ จานวน 56 คน จากจานวนครูทั้งหมด 56 คน
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้ นเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ต
อคุณภาพการบริหารจั ดการชั้นเรียน ได้แก่ สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการที่รับ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าทางาน และชุมชน
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3.๑.3) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1) เชิงปริม าณ : 1. จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนพั ฒ นาตนเองและเขารวม การพัฒ นา
วิชาชีพ จานวน 56 จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 56 คน
2. จ านวนครู ผู ส อนที่ ไ ดรั บ การพั ฒ นาตนเองอยางนอย 12 ชั่ ว โมง
ตอป จานวน 56 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 56 คน
3. จานวนครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จานวน 56 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 56 คน
4. จานวนครู ผู สอนที่ มี ผลงานจากการพั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นา
วิชาชีพ จานวน 56 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 56 คน
5. จานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรจานวน 56 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 56 คน
2) เชิงคุ ณ ภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ ไดรับการพัฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิชาชี พ
คิดเป็นร้อยละ 100
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรื อ ผู มี ส วนเกี่ ย วของใหการยอมรั บ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน ได้แก่ สถานประกอบการที่ส่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน
5.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1) เชิงปริมาณ : จานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 47 ห้อง จากจานวนห้องเรียนทั้งหมด 59 ห้อง
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 83.05
3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอิ นเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระบบอินเตอร์เน็ ตความเร็วสู งสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างดี
2.3) ดานการบริ ห ารจั ด การ ใหสถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.2.2) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการ ภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น และขอมู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานขอมู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน 9
ประการ
3) ผลสะทอน : สถานศึ ก ษามี ร ะบบฐานขอมู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย ทัน สมัย และเปนปจจุบั น เช่น ระบบ e-Office ระบบ RMS และระบบ ศธ.02
ออนไลน์
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5.1) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเป็นร้อยละ 100
2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงานหรืองานฟารม สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานเพียงพอต่อการใช้งาน มีสิ่งอานวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ดี
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมหัวหิน และมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
5.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1) เชิ ง ปริ ม าณ : ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบารุงรักษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
2) เชิงคุณ ภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐาน สถานศึกษามี
การบริหารจัดการระบบสาธรณูปโภคพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
3) ผลสะทอน : ความพึ ง พอใจของผู ใ ชบริ ก ารในระบบสาธารณู ป โภคพื้ นฐาน
ประกอบด้วย ผู้เรียน ครู บุคคลากร มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี
5.3) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1) เชิงปริมาณ : รอยละของผู เรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ จานวน
ผู้เรียนที่ใช้บริการ 1,370 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 1,614 คน คิดเป็นร้อยละ 84.88
2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น และขอมู ล แหลงเรี ย นรู แ ละศู น ยวิ ท ยบริ ก าร
ศูนย์วิทยบริการมีค วามพร้ อม เพี ย งพอสาหรับ การให้บริการ ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน ผู้สนใจ ใช้
บริการหาความรู้
3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการศูนย์
วิทยบริการของสถานศึกษามีความพร้อม เพียงพอสาหรับการให้บริการ
5.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1) เชิ ง ปริม าณ : ความเร็ว ของสั ญ ญาณอิ น เทอรเน็ ต และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใชงาน ใน
สถานศึกษา
2) เชิงคุ ณ ภาพ : ผลการประเมิน และขอมูล ระบบอิ นเทอรเน็ ตความเร็วสู ง เพื่ อการใช
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ใช้ใน
การบริหารจัดการงานสารสนเทศต่างๆได้เป็นอย่างดี
3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี
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4) ดานน านโยบายสู การปฏิ บั ติ ใหสถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ในการพั ฒ นาการจัด การ
อาชีวศึกษาดานการนานโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จานวน
สาขาที่จัดการเรียนการสอน 8 สาขา จากจานวนทั้งหมด 15 สาขา คิดเป็นร้อยละ 53.33
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 17.59
2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น และขอมู ล การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
สถานศึกษาได้ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการตั้งแต่การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ การลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน การคัดเลือกผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม และการวัดผลประเมินผล
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือ ผูมี ส วนเกี่ ย วของมี ส วนรวมในการ
จัด การอาชี วศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ได้แ ก่ สถานประกอบการที่ ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการที่รั บ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าทางาน
๔.2.2 จุดเดน
1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน ตาแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดทาแผนพัฒนาตนเองและ
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้
มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา
๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกานดรายวิชา
เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ
2. สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครบทุก
ห้องเรียน
3. สถานศึกษาต้องส่ งเสริมและจั ดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง
๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. โครงการพั ฒ นาสั ม นาครู ฝึ ก และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ
2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
3. โครงการสัปดาห์วชิ าการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันอาเซียน และสัปดาห์ห้องสมุด
4. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์
3.1) ดานความรวมมือ ในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
.
1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา จานวน
46 คน จากจานวนทั้งหมด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 49.46
2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ท าแผนพั ฒ นา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือ ผูมี ส วนเกี่ ย วของมี ส วนรวมในการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการและชุมชน
4.2) การระดมทรัพยากรเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
1) เชิ งปริ ม าณ : รอยละของสาขาวิช าหรื อ สาขางานที่ มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100
2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การ
สอน สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน มีการ
ระดมทรัพยากร และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวนทั้งหมด
12 กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุ ณ ภาพ : ผลการประเมิน และกิจ กรรมการบริก ารชุม ชนและจิ ตอาสา มี
นักเรียน/นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรื อผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
3.2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 2 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณ ภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิ ษฐ งานสราง
สรรค หรืองานวิจยั ระดับชาติ ได้แก่ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติรางวัลเหรียญทอง ผลงาน
น้ามันสมุนไพร และการแข่งขันหุ่นยนต์ MaKex Challenge
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2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษานาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ
เผยแพร่ ได้แก่ ศูนย์โอท๊อปหัวหินในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสอนวิชาชีพทาผลิตภัณฑ์น้ามันสมุนไพรให้
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหียง
๔.3.2 จุดเดน
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีความร่วมมื อกับ สถานประกอบการ ชุมชน บุ คคล การระดมทรัพยากรเพื่ อจัด
การศึกษา
๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน
สามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ในระดับชาติและนานาชาติ
๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

44

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR 25๖2

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาในระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนีย บัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จานวน 5 ดาน 25 ขอ การประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู เรียนและผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒ นาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่
12
ตารางที่ 10 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได้จากการ
ค่าน้าหนัก
ประเมิน (ค่าน้าหนัก×ค่า
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
(50)
คะแนน)
คุณภาพ
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
4
ดีเลิศ
2
8
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5
ยอดเยี่ยม
2
10
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
5
ยอดเยี่ยม
3
15
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
4
ดีเลิศ
3
12
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4
ดีเลิศ
2
8
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
20
100
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
4
ยอดเยี่ยม
3
12
อาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมี ง านท าและศึ ก ษาต่ อ ของผู้ ส าเร็ จ
5
ยอดเยี่ยม
15
75
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
240
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 =
ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100
240×100
250
250
=96
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ50.00)
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒ นาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีก าร
พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่ มเติม
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติทเี่ นนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ ๒๑
ปรากฏผลดังตารางที่ 13
ตารางที่ 11 ผลการประเมิน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้
ข้อ
(10)
จากการประเมิน
รายการประเมิน
คะแนน ระดับ
ที่
(ค่าน้าหนัก×ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
1.1 การพั ฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะอย่า งเป็ น 5
ยอดเยี่ยม
2
10
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 5
ยอดเยี่ยม
3
15
รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ 4
ดีเลิศ
3
12
เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ และนาใช้ในการจัดการเรีย น
การสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
47
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100
47×100
50
50
= 94
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตาม มาตรฐานตาแหนง สายงานครูผูสอน และผบูริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่ กาหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 14
ตารางที่ 12 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้
(20)
จากการประเมิน
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน ระดับ
(ค่าน้าหนัก×ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1. ครูผสู้ อน
10
1.1 การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
5
25
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
3
15
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
10
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
ยอดเยี่ยม
5
25
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
5
ยอดเยีย่ ม
5
25
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
100
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100
100 × 100
100
100
= 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยก
ระดบัและ พฒันาคณุภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 15
ตารางที่ 13 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจาแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้
(10)
จากการประเมิน
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
(ค่าน้าหนัก×ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยีย่ ม
6
30
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
5
ยอดเยีย่ ม
2
10
การสอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยีย่ ม
2
10
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
50
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100
50 × 100
50
50
= 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ หองเรี ย น หอง
ปฏิ บั ติ ก าร แหลงการเรี ยนรู โรงฝกงาน หรือ งานฟารม และสิ่ ง อ านวยความสะดวกใหมี ค วามพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรบั บริการ เอือ้ ตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 16
ตารางที่ 14 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
น้าหนัก จากการประเมิน
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
(ค่าน้าหนัก×ค่า
(10)
คุณภาพ
คะแนน)
1 อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
5
ยอดเยี่ยม
2
10
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5
ดีเลิศ
2
1
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
50
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100
50 × 100
50
50
= 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 17
ตารางที่ 15 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเปนรายดาน
ที่
ด้านการประเมิน
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
(100) จากการประเมิน (ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน×น้าหนัก
คะแนนของด้าน)
แต่ละด้าน
คะแนนรวมของด้าน

1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

50

240

2 หลั ก สูต รและการจั ด การเรี ย น
การสอน
3 ครูผู้สอนและผู้บริหาร

10

47

20

100

4 การมีส่วนร่วม

10

50

5 ปัจจัยพื้นฐาน

10

50

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

243 × 50
250
47 × 10
50
100× 20
100
50 × 10
50
50 × 10
50

= 48.6
= 9.4
= 20
= 10
= 10
98
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายใน การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 16 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
ตารางที่ 16 แสดงแผนพัฒนาด้านความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน
1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกั งวล “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย”
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
4. โครงการอบรมและพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ
“ลูกดีศรีสง่า”
2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

1. โครงการพั ฒ นาโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2. โครงการสิ่ ง ประดิษ ฐ์คนรุ่น ใหม่ และจัด แสดงผล
งานทางวิชาการ
3. โครงการประกวดสุ ดยอดนวั ต กรรมอาชี วศึ ก ษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ พื้ น ฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
4. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น 1. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาชีวศึกษา(V-NET)
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net
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1.2 ด้านทักษะและการประยุต์ใช้
ตารางที่ 17 แสดงแผนพั ฒ นาด้านทั กษะและการประยุก ต์ใช้ เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน
1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกั งวล “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย”
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
4. โครงการอบรมและพั ฒ นาเพื่ อ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ
“ลูกดีศรีสง่า”
2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

1. โครงการพั ฒ นาโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2. โครงการสิ่ ง ประดิษ ฐ์คนรุ่น ใหม่ และจัด แสดงผล
งานทางวิชาการ
3. โครงการประกวดสุ ดยอดนวั ต กรรมอาชี วศึ ก ษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ พื้ น ฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
4. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น 1. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาชีวศึกษา(V-NET)
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตารางที่ 18 แสดงแผนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกั งวล “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย”
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
4. โครงการอบรมและพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ
“ลูกดีศรีสง่า”

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

1. โครงการพั ฒ นาโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2. โครงการสิ่ ง ประดิษ ฐ์คนรุ่น ใหม่ และจัด แสดงผล
งานทางวิชาการ
3. โครงการประกวดสุ ดยอดนวั ต กรรมอาชี วศึ ก ษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ พื้ น ฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
4. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น 1. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาชีวศึกษา(V-NET)
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตารางที่ 19 แสดงแผนพัฒนาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การพั ฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับ ปรุง 1. โครงการพั ฒ นาสัม นาครูฝึก และพั ฒ นาหลัก สูต ร
รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนด ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาเพิ่มเติม
2. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และมอบโล่เชิดชูเกียรติ
2. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 1. โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ การปฏิบัติ
สอน การคานวน
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตารางที่ 20 แสดงแผนพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู ง เพื่อการ 1. โครงการพั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ 21 แสดงแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1. โครงการพัฒนาพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
2. โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด
3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาบุคคลากร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตารางที่ 22 แสดงแผนพั ฒ นาด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ 1. โครงการพั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งใน
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษา
2. การบริการชุมชนและจิตอาสา
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 23 แสดงแผนพัฒนาด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตารางที่ 24 แสดงแผนพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม(
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
1. โครงการพั ฒ นาโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2. โครงการสิ่ ง ประดิษ ฐ์คนรุ่น ใหม่ และจัด แสดงผล
งานทางวิชาการ
3. โครงการประกวดสุ ดยอดนวั ต กรรมอาชี วศึ ก ษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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ภาคผนวก ก
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
วิท ยาลั ย การอาชี พ วัง ไกลกั งวลตั้ งอยู่ เลขที่ 3/63 ถนนเพชรเกษม ตาบลหั วหิ น อ าเภอหั วหิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 77110 มีเนื้อที่ 10.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 196 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 98 กิโลเมตร โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ
2529 โดยมีเป้าหมายใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์เดิม ต่อมาทางสานักพระราชวังได้มี
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้กรมอาชีวศึก ษาจัดตั้ง งบประมาณ เพื่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างขึ้ นในบริ เวณ
พระราชวังไกลกังวล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วภู มิพ ลอดุยเดช รั ชกลาที่ 9 ทรงมีพ ระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดาเนิน
มาประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2528 และเปิดทาการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225
ชั่วโมง รุ่นแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2530 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เดือนมิถุนายน
พ.ศ 2533 จนถึงปัจจุบัน
วิท ยาลั ย การอาชี พ วั งไกลกั ง วลได้ จั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ ชั้น สูง(ปวส.) ในแบบปกติ และทวิภ าคี ประกอบด้ว ยประเภทวิช าช่างอุ ตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผู้บริหารจานวน 5 คน ครูจานวน
56 คน บุคลากรทางการศึกษาจานวน 19 คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 1,270
คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 344 คน ได้รับงบประมาณประจาปีทั้งสิ้น
71,517,654.49 บาท
2. ผลการประเมินตนเอง
2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.2 หลักฐานสนับสนุน
2.2.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย
2.2.2 โครงการปลูกจิตสานึกรักทรัพยากร ป่าไม้
2.2.3 โครงการแข่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
2.2.4 โครงการพัฒนาคนเก่ง คนดี และมีความสุข
2.2.5 โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน
2.2.6 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2.2.7 โครงการประชุมองค์ การวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ระดีบ ภาคและ
ระดับชาติ
2.2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2.2.9 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
2.2.10 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของ
ตลาด(ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา)
2.2.11 โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา
2.2.12 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
58

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62
2.2.13 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
2.2.14 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ
2.2.15 โครงการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์
2.2.16 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่
2.2.17 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึ กษา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560–2564 จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง
ศึก ษาธิ การ ว่าด้ วยการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ซึ่ ง มี สาระสาคั ิ ประกอบด้ ว ย 3 ส่ วน ได้แ ก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปั จจุบั นของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อ มูลเกี่ยวกับสถานศึ กษา 2) ข้อมูลปัจจุบันของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์
(Vision) 2) พั น ธกิจ (Mission) 3) ยุท ธศาสตร์ (Purpose) และ 4) แผนยุ ทธศาสตร์ (Strategic) วิท ยาลั ยการ
อาชีพ วัง ไกลกั งวล มี ห น้ าที่ โดยตรงในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาในสถานศึ ก ษาสามารถน า
แผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัิ ิัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542
และกฎกระทรวงศึ กษาธิการ ว่ าด้ วยการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่ อใช้ก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นกลไกสาคัิในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ผลการจัด
การศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
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ภาคผนวก ข
รางวัลของสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียน
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