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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

       1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม  

       2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว 

       3. ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได้  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

                1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                3. สถานศึกษาส่งเสริมให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
                4. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
                5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
                6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 
                7. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้
มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                1. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
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                3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
                4. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 
                5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมมรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพ  

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

1.2.1 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับ 5 ดาว 

1.2.2 สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา และมีผลการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.2.3 ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

1.2.4 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.5 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษากับบุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถาน ท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ เป็นอย่างดี 

1.2.7 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 
    1.3.1 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษาให้การดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญหา

การออกกลางคัน และการไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    1.3.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

    1.3.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

    1.3.4 สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมด้านความรู้และทักษะ ในรายวิชาพื้นฐานและ
วชิาชีพตามสาขางานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ท่ีสูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนในรายวิชาพื้นฐานและสาขางานสูงขึ้น 
             1.3.5 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 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 (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1.4.1 สถานศึกษาต้องมีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
1.4.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
1.4.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น  
1.4.4 สถานศึกษาต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกสาขาวิชา 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 
2.1 ผู้เรียน สถานศึกษาให้ความส าคัญและเอาใจใส่ผู้เรียน ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นท่ีจะให้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะสาขาวิชาท่ีเรียน 
จบแล้วมีงานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

2.2 ครูและบุคลากร   ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจส าคัญ ท่ีเกื้อกูลให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน และสถานศึกษามีสวัสดิการต่างๆให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น  
เครื่องแบบการแต่งกาย การตรวจสุขภาพประจ าปี  มีเงินโบนัสประจ าปีให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น  

2.3 ผู้ปกครอง  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจาก สมศ.ในระดับดีมาก สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาสามารถศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพอิสระ ท าให้ผู้ปกครองเช่ือมั่นในสถานศึกษาและส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียน 

2.4 ชุมชน สถานศึกษาตระหนักเสมอว่าได้รับการยอนรับ สนับสนุนจากสังคม ชุมชนถือเป็นหน้าท่ีส าคัญ
อย่างยิ่งของสถานศึกษา ในการด าเนินงานด้วยส านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

2.5 สถานประกอบการ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกงาน และสถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีในการระดมทรัพยากรและการจัด
การศึกษา 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    3.๑ ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
         3.1.1 ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได้  
     3.2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3.2.1 สถานศึกษาส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๓.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         3.3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม 

3.3.2 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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           3.3.3 สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     3.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.4.1 สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว 
         3.4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
         3.4.3 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
         3.4.4 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ใหม้ี
ความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา 
         3.4.5 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
         3.4.6 สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ต้ังอยู่เลขท่ี  3/64  ถนนเลียบวัง  ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด าเนินงานเพื่อส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา  ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ  ภายใต้บริบทวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  วิทยาลัยมี
คณะบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขา  มีสถานท่ีฝึกอบรมและพร้อมให้ค าปรึกษาทาง
ธุรกิจ  มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์” และมีการออกร้านของนักเรียน นักศึกษา  ท่ี
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนประจ าทุกปีการศึกษา   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีศักยภาพ  
ให้สามารถเริ่มต้นด าเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจท่ียังไม่ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจให้มีศักยภาพ เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป   

4.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
2. ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเช่ือมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ

และเอกชนในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
 
 
 

การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 
ตามกระบวนการ PDCA 

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ 5 ดาว 
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4.4 วิธีการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1 วิธีการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 
 

ท่ี กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนาและสร้างองคค์วามรู ้ ครู นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการศึกษา 

ดูงานจากวิทยาลัยฯ ต้นแบบศูนย์บ่ม
เพาะ/สถานประกอบการ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม จัดอบรมให้ กับ นัก เรี ยน  นักศึ กษ า 
เพ่ือให้มีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครทูีป่รึกษาธุรกิจ 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศกึษาดูงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน - หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

4 การส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ด าเนินการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

5 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมร้านค้าของศูนย์บ่มเพาะ 
 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

 
4.5 ผลการด าเนินงาน 
      4.5.1 ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 

ประจ าปกีารศึกษา พ.ศ 2559  
      4.5.2 ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 

ประจ าปกีารศึกษา พ.ศ 2560  
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
      ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

4.6.1 ผู้เรียนได้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

4.6.2 ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจตามสาขางาน ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน  มีทักษะใน
การท างาน  ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ สามารถด าเนินการประกอบธุรกิจได้จริง รู้จักการบริหารจัดการร้านค้า 
ท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย ภายใต้การดูแลของครูท่ีปรึกษาโครงการ 

4.6.3 ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รู้จักการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการประกอบธุรกิจท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

4.6.4 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง 
4.6.5 ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาสามารถน าประสบการณ์ ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต 
4.6.6 การส่งเสริมผู้เรียนได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 

ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับจังหวัด ภาคและชาติ 
4.2 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

4.2.1 สถานศึกษาสามารถน าส่ิงประดิษฐ์มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และจัดท าเ ป็นผลิตภัณฑ์ของ
สถานศึกษา (One Product One College) 
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4.2.1 สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดี ท าให้เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.2.2 สถานประกอบการและชุมชนให้ความเช่ือถือและไว้วางใจในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากร คน งบประมาณ และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 

4.3 ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานประกอบการ 
4.3.1 สร้างโอกาสและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการแก่ นักเรียน นักศึกษา   ศิษย์เก่า และ

ประชาชนท่ัวไปในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
4.3.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ทางการ

ประกอบธุรกิจแก่ชุมชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและ
พัฒนาความสามารถของตนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

4.3.3 สถานประกอบการ ยอมรับในตัวผู้เรียนและสถานศึกษา เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวลจะสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.4 ประโยชน์ต่อสังคม 
4.4.1 การเกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น เป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้าน

ต่างๆของประเทศ 
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ส่วนท่ี 2 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ 

2.1.1 ที่ต้ัง  
เลขท่ี 3/63 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหนิ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์ 032-520500  โทรสาร 032-520481 
Website www.kkwind.ac.th 
E – mail kkwind@kkwind.ac.th 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีความห่วงใย 
ในข้าราชการ ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
ปกป้องพื้นแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนในเมืองมีความสุขและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว 
ของต ารวจตระเวนชายแดน ท่ีอยู่แนวหลังจึงมีพระราชด าริให้มีโรงเรียนสอนอาชีพในเขตพระราชฐาน 
วังไกลกังวล โดยได้มอบหมายให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับ
สนองพระราชด าริดังกล่าว กอปกับในป ีพ.ศ. 2528 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดต้ัง
โรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถานท่ีของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม) ทางส านัก
พระราชวังโดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย  มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษา จัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่าง
วังไกลกังวลขึ้นในเขตพระราชวังไกลกังวล เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530 

สิงหาคม  2527 - มิถุนายน 2528  ด าเนินการเกี่ยวกับ / งบประมาณการจัดต้ัง 

พ.ศ. 2528 ด าเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล 
ขึน้ในเขตพระราชฐานช้ันนอกวังไกลกังวลบน เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน และวันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 
2528 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด าเนินมา
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล 

พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงเรียน
สารพัดช่างวังไกลกังวล เมื่อวันท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และเดือน พฤศจิกายน ได้มี
การตรวจรับงานก่อสร้าง และเตรียมด าเนินการเปิดท าการสอนรุ่นแรก 

พ.ศ. 2530 เปิดท าการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   225 ช่ัวโมง รุ่นแรกเมื่ อ  วัน ท่ี  16 
มีนาคม 2530 รวม 9 แผนกวิชา จ านวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
มัธยมปลาย วิชาเรียน (วช.) ให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล 

พ.ศ. 2531 เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) 4 แผนก    
พ.ศ. 2533 โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชา แผนกพณิชยการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
และหลักสูตรระยะส้ัน 2533 (หลากหลาย)  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2533 
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พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างยนต์ และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี 16 กนัยายน 2534 

พ.ศ. 2535 เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2535  

พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกช่างเช่ือมโลหะและหลักสูตร ปวส. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
และบริหารธุรกิจ  

พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส.สาขางานไฟฟ้า 
2.1.3 การจัดการศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ในแบบปกติและทวิภาคี ประกอบด้วยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ได้แก่ อาหาร-ขนม ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เสริมสวย ศิลปะโฆษณา ศิลปประดิษฐ์ 

2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้ งท่ี 12 

องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้นแว้งท่ี 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออก ความยาว
จากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนแคบ
ท่ีสุดของประเทศ อยู่ในเขตต าลบคลองวาฬ อ าเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพมา่ ประมาณ 12 กิโลเมตร มี
เนื้อท่ีประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดอยู่ท่ีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในขณะท่ีเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในจังหวัด 
คือ เทศบาลเมอืงหัวหิน 

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี ้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้   เขตอ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก   ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ (พม่า) 
ค าขวัญประจ า จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
“เมอืงทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ า งามล้ าน้ าใจ” 

ประชากรและอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชากรรวมท้ังส้ิน 548,815 คน แบ่งเป็น ชาย 
271,803 คน หญิง 277,012 คน (ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 2561) ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 มีรายได้เฉล่ียของครัวเรือน 28,467 บาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพ ภาค
การเกษตร เช่น สับปะรด มะพร้าว ข้าวนาปี ปาล์มน้ ามัน มะม่วง อ้อย ยางพารา ด้านการประมงและใน
ภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถรองรับได้ และมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน
แรงงานในบางส่วน 

การปกครอ ง  จั งหวั ดป ระจวบ คี รีขั น ธ์มี อ งค์ ก รปกครอง ส่วน ท้ องถิ่ น ท้ั งหมด  61 แห่ ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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เมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน , เทศบาลต าบล 14 แห่ง, และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 44 แห่ง 

แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัด 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ : ชายหาด/ทะเล หัวหนิ หาดบ้านกรูด เขาตะเกียบ อ่าวแม่ร าพึง สวนสน

ประดิพัทธ์ น้ าตกป่าละอู หาดสามพระยา ถ้ าแก้ว หาดเขาเต่า ถ้ าไทร จุดชมวิวหินเหล็ก ไฟ อุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด หมู่บ้านไหมไทย จุดชมวิวเขาแดง วนอุทยานปราณบุรี คลองเขาแดง/จุดชมวิวเขา
แดง วนอุทยานกุยบุรี เขาสามร้อยยอด น้ าตกไทรคู่ หาดวนกร อ่าวบ่อทองหลาง น้ าตกห้วยยาง หาดทางสาย 
เกาะนมสาว และกุยบุรีซาฟารีเมืองไทย เป็นต้น 

แหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/ศาสนา : วังไกลกังวล สถานีรถไฟหัวหิน หลวงพ่อทวด 
วัดห้วยมงคล สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษด์ิ พระท่ีนั่งคูหาคฤหาสน์ (ถํ้า
พระยานคร) หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก ด่านสิงขร อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เขาธงชัย ต าหนักกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์เขาถ้ าม้าร้อง อุทยานราชภักดิ์ 

อีกท้ังยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อท าให้การท่องเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มคีรบถว้นสมบูรณ์ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีแห่งเดียว ซึ่งมีอ าเภอหัวหินเป็นความโดดเด่นของจังหวัด 
ได้แก่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ไร่องุ่นหัวหินฮิลวินยาร์ด เพลินวาน ตลาดน้ าหัวหิน สวนน้ าวานานาวา For Art’s Sake 
หัวหิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นายวชัระ เกดิสิน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอนุชาติ แก้วมาลา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                 นายวิชัย ล าดวล 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

ว่าที ่ร.ต. โกศล ภิญโญ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

     นายอภิชาติ สร้อยระย้า 

หวัหนา้งานการเงิน 
นางสาวธนพร ทองทว ี

หวัหนา้งานทะเบียน 
นางสุวรรณา  บุญเมือง 

หวัหนา้งานบญัชี 
นางสาวดวงฤด ีสังขท์อง 

หวัหนา้งานอาคารสถานที่  
นายชุมพร อมรพฤทธ์ิ 

หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 
นายวฒุิพงษ ์ทองพีระ 

หวัหนา้งานบุคลากร 
นายประยุทธ เกดิใกลรุ่้ง 

หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์ 
นายพรเทพ จริยรัตนไ์พศาล 

หัวหนา้งานพสัดุ 
นางสาวจนัทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล 

หวัหนา้งานปกครอง 
นายชยัทตั  โชติช่วง 

หวัหนา้งานแนะแนวฯ 
นางสาวรัชนิดา เกดิแกว้ 

หวัหนา้งานครูทีป่รึกษา 
นางสาวจรัสศรี พฒันท์อง 

หวัหนา้งานกจิกรรม 
นายกูเ้กยีรติ  ดวงพลพรม 

 

หวัหนา้งานสวสัดิการฯ 
นางสาวรุ่งรัตตี เสง่ียมช่ืน 

หวัหนา้งานโครงการพิเศษ 

นายณฐักานต ์จงไกรจกัร์ 

หวัหนา้งานวางแผน 
นางสาวยุวดี มณีจารุบวร 

หัวหน้างานสง่เสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 

นางสาววาทินี รอดผล 

หวัหนา้งานความร่วมมือ 
นางสาวขวญัหทยั มาสวสัดิ์ 

หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูล 
นายประกจิ ธรรมนิทศันา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 

นางสาวโนรี  มิตรอารีย ์

หวัหนา้งานวจิยัและนวตักรรม 
นายชยางกูร ไชยวงศ ์

หวัหนา้แผนกวชิา 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
นายดานสั สบายใจ 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ช่างไฟฟ้า 

      นายเฉลย ทรพัยม์า 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ช่างยนต ์

นายอุดม  หิรัญพนัธ์ุ 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ศิลปโฆษณา 

นางสาวส่งศรี  เชาวนะสุนธร 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ช่างเทคนิคพื้นฐาน 

นายวฒุิพงษ ์ทองพีระ 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ช่างโลหะการ 

นายศกัดิ์ ชยั ยอดล ้า 

หวัหนา้แผนกวชิา 
เสริมสวย 

นางสาวลีนา  เพิ่มสินธ์ุ 

หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ ์

หวัหนา้งานส่ือการสอน
และการศึกษา 

นายรุ่งโรจน ์หนูขลิบ 

หวัหนา้แผนกวชิา 
สามญัสัมพนัธ์ 

นางสุวรรณา บุญเมือง 

หวัหนา้แผนกวชิา 
การบญัช ี

นางสาวนุชนาถ  ยิ่งยง 

หวัหนา้แผนกวชิา 
การตลาด 

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 

หวัหนา้แผนกวชิา 
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา 

หวัหนา้แผนกวชิา 
อาหาร-ขนม 

นางอรอนงค ์ ล  าดวล 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

นางภทัรนนัท ์ พรรณสมบตั ิ

หวัหนา้งานวดัผลและ
ประเมินผล 

นางสาวภาวณีิย ์ทบัลอ้ม 

หวัหนา้แผนกวชิา 
ศิลปประดิษฐ ์

นางสาวจรัสศรี  พฒันท์อง 

หวัหนา้งานวทิยบริการ 
นางสาวรอฮายา หะเล๊าะ 

 
 

หวัหนา้งานทวภิาคี 
นายศิริชยั บุญมาตุ่น 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ ปวช./ปวส. สาขางาน และช้ันปี  
 
 

ระดับ สาขาวิชา 

 ชัน้ปี  
 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปวช./ 
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ 38 39 36 37 31 24 205 
ช่างไฟฟ้า 72 - 70 - 30 - 172 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 78 - 69 - 82 - 229 
ช่างเชื่อมโลหะ 20 - 29 - 32 - 81 

ปวช./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 79 - 73 - 65 - 217 
การตลาด 45 - 31 - 24 - 100 
ธุรกิจค้าปลีกทัว่ไป - 15 - 18 - 9 42 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 72 - 80 - 72 - 224 

รวม ปวช. 404 54 388 55 336 33 1,270 
ปวส./ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล 25 - 17 -   42 
ไฟฟ้า 8 16 10 10   44 
อิเล็กทรอนิกส ์ 4 19 8 14   45 
เทคนิคโลหะ - 12 - 5   17 

ปวส./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 27 27 21 16   91 
การตลาด 14 13 15 10   52 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 - 15 -   53 

รวม ปวส. 116 87 86 55   344 
รวมทั้งสิ้น 520 141 474 110 336 33 1,614 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวช./ 
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ 26 22 48 
ช่างไฟฟ้า 29 - 29 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 71 - 71 
ช่างเชื่อมโลหะ 31 - 31 

ปวช./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 63 - 63 
การตลาด 22 - 22 
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป - 9 9 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 71 - 71 

รวม ปวช. 313 31 344 
ปวส./ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล - 17 17 
ไฟฟ้า 10 10 20 
อิเล็กทรอนิกส์ 7 14 21 
เทคนิคโลหะ - 5 5 

ปวส./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 21 16 37 
การตลาด 14 10 24 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 - 15 

รวม ปวส. 67 72 139 
รวมทั้งสิ้น 380 103 483 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้บริหารและครู จ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ผูบ้รหิาร/สาขาวิชา 
/แผนกวิชา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วชิาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ครู
พิเ

ศษ
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - - 5 - 1 4 - - 
สาขาวิชาช่างยนต์ 5 2 - 3 - 3 2 - - 5 - 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 8 5 - 3 - 5 3 - - 8 - 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 4 1 2 - 6 1 - 2 5 - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 - 2 1 - 2 1 - - 3 - 
สาขาวิชาการบัญชี 7 4 - 3 - 5 2 - 4 3 - 
สาขาวิชาการตลาด 4 3 - 1 - 3 1 - 1 3 - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 - 2 - 2 2 - 2 2 - 
แผนกสามัญ 9 6 - 3 - 9 - - - 9 - 
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 - 2 - 1 2 - 2 1 - 
หลักสูตรระยะสั้น 6 5 - - 1 6 - - - 6- - 

รวมทั้งหมด 61 37 3 20 1 47 14 1 15 45 - 
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  ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากสนับสนุนการเรียนการสอน จ าแนกตามงาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
 

ฝ่าย/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

(ค
น)

 

หญ
ิง (

คน
) 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
(ค

น)
 

ปว
ส.

 (ค
น)

 

ปว
ช.

 (ค
น)

 

ต่ า
กว

่า 
ปว

ช.
 (ค

น)
 

1.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 1 - 1 - 1 - - - - 

- งานศูนย์ข้อมูล - - - - - - - - - 

- งานประกันคุณภาพ 1 - 1 - 1 1 - - - 
2.  ฝ่ายวิชาการ 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานทวิภาคี 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานสื่อการเรียนการสอน 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานวัดผลและประเมินผล 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - 1 - 1 - 1 - - 

3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานแนะแนวการศึกษา 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานโครงการพิเศษ 1 - 1 - 1 - 1 - - 
4.  ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

- งานบริหารทั่วไป 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานบุคลากร 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานการเงิน 2 - 2 - 2 1 1 - - 

- งานการบัญชี 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานพัสดุ 2 - 2 - 2 - 2 - - 

- งานทะเบียน 2 - 2 - 2 - 2 - - 
รวมทั้งสิ้น 19 - 19 - 19 8 11 - - 
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2.3.3 ด้านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
ตารางท่ี 6 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรม 1. ช่างยนต์ 

2. ช่างไฟฟ้า 
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ช่างเช่ือมโลหะ 

พณิชยกรรม 1. บัญช ี
2. การตลาด 
3. ธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเครื่องกล 
2. ไฟฟ้า 
3. อิเล็กทรอนิกส์ 
4. เทคนิคโลหะ 

พณิชยกรรม 1. การบญัชี 
2. การตลาด 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะส้ัน 1. อาหาร-ขนม 
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
3. เสริมสวย 
4. ศิลปโฆษณา 
5. ศิลปประดิษฐ์ 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ มเีนื้อท่ีท้ังหมด 10.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 12 หลัง ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 อาคารสถานท่ี 

ท่ี อาคาร จ านวน/หลัง 
1 อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการชั้น 2        1 
2 อาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการ 1 
3 อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ 1 
5 บ้านพักผู้อ านวยการ 1 
6 บ้านพัก 2 ชั้น 6 หน่วย 1 
7 บ้านพักพนักงาน 1 
8 แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น 14 หน่วย 1 
9 อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น(อาคาร 90 พรรษาสมเด็จย่า) 1 

10 อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น(อาคารกาญจนาภเิษก) 1 
11 อาคารเครื่องท าความเย็น 1 
12 อาคารสาขาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ  จ านวนท้ังสิ้น 71,517,654.49 บาท 
ตารางท่ี 8 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

รายการ จ านวนเงิน 
1. งบบุคลากร (เงนิเดือน/เงินประจ าต าแหนง่/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 29,995,149.49 
2. งบด าเนินงาน 
    2.1 งบด าเนินงาน (ของระยะส้ัน /ปวช./ปวส.) 
    2.2 ค่าสาธรณูปโภค 

 
2,744,700 

700,000 
3. งบเรียนฟรี 15 ปี 
   3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
   3.2 ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/เครื่องแบบ 

 
10,387,500 

6,298,905 
4. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนนุโครงการพิเศษต่างๆ) 
  4.1 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 

4.2 โครงการเงินอุดหนุนโครงการหารายได้ระหวา่งเรียน 
4.3 โครงการจัดหาบคุลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
4.4 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
4.5 โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าหริ 
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 เงินอุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหมแ่ละหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
4.15 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา 
4.16 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 
4.17 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช 
4.18 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 
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 
5. งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 120,000 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 71,517,654.49 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 
       2.4.1 ปรัชญา   ฝีมือเป็นเลิศ  ชูเชิดคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ สมานสามัคคี 
        2.4.2 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม” 
        2.4.3 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา 

2.5.1 วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ใหม้ี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ 

2.5.2 พันธกิจ 
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ มุ่งสู่สังคมดิจิตอล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ

สถาบันการศึกษานานาชาติ 
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
6. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 

        2.5.3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 9 พันธกิจ กลยุทธ์ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่ง
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 

2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    
 

 

 

1 เสริมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม 
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาคุณธรรม 

4 สร้างความรักสมานฉันท์และธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

5 การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

6 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มคุีณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-NET 

 

3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล 

1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและการเรียนการสอน 

4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ 

1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับ
สถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ
หารายได้ระหว่างเรียน 

3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและบริการแบบบูรณา
การ 

5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1 เพิ่มขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ 

2 เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์
ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

3 การพัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ เพื่อตอ่
ยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

4 พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 

6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชด าริ 

7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนอง
ต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 

1 พัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากร 
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
                 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทาง 
และแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี ้ 
พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี จ านวน 3    

กลยุทธ์ ดังนี ้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 

2.1.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัปดาห์วิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซียนและสัปดาห์ 
       ห้องสมุด 
   2) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนรู้ 
  2.1.3 ตัวชีว้ัด 

           1) วิทยาลัยฯ พัฒนาหรือปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขางาน 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัมมนาครูฝึกและพฒันาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
   2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 

 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการ ในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 80 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ ให้มีความหลากหลาย

ท าให้ นักเรียน นักศึกษา สนใจ และเข้าไปศึกษาค้นนคว้า เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการสัปดาหว์ิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซียนและสัปดาห์ 
       ห้องสมุด 
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  2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ให้มีความพร้อม ทันสมัย และเพียงพอ
ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการระบบสืบค้น หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ มีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                2) วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องเรียนเฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วย ส่ือ อุปกรณ์ ครบทุก
สาขาวิชา 
พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     

พอเพียง ทุกรายวิชา 
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีภาวะผู้น า โดยใช้กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 
 3. เพื่อสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นงานปกติ 
 4. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในการท ากิจกรรม 
 5. เพื่อก าหนดรูปแบบการดูแล และแนะแนวผู้เรียน 
 6. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษา ท่ีเป็นตัวแทนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันระดับต่างๆ 
 7. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในระดับช้ัน ปวช. ปวส. ผลการทดสอบ V-NET อยู่ใน

ระดับสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ 
2. กลยุทธ์  
        พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มคุีณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

  2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

2.1.1 เป้าประสงค์ การให้นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ส่งผลให้นักเรียน 
นักศึกษา มคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
 1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ 

   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้ 
                วิทยาลัย" 
   3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ังวิทยาลัย" 
   4) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นกัศึกษา 
   6) โครงสร้างระเบียบวินัย ใจบริการ 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 

1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
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แสดงออก ภูมิ ใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90  
   2) วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท) มีผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองในระดับภาค 
 

 2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจและมีความเช่ือมั่น 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน 

2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1) บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถจัดท าเอกสารระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.3 กลยทุธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเขม้แข็งสถานศึกษาคุณธรรม 
  2.3.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีคุรธรรม จริยธรรม มากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดี
ของวิทยาลัยฯ สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้เรียน 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้ 
                วิทยาลัย" 
   4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ังวิทยาลัย" 
   5) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   6) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นกัศึกษา 

2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1) บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ และจากการประกอบอาชีพอิสระ 
มีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
   2) คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นัก ศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์และมีทักษะชีวิตในวิชาชีพ กล้าคิด กล้าท า มีภาวะผู้น า เป็นผู้ตามท่ีดี 
   3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีวิทยาลัยฯ จัดขึ้นรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการท้ังหมด 
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 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความรักสมานฉันท์และธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
  2.4.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
 1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ 

   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้ 
                วิทยาลัย" 
   3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ังวิทยาลัย" 
   4) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นกัศึกษา 
   6) โครงสร้างระเบียบวินัย ใจบริการ 
  2.4.3 ตัวชี้วัด 

1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90   
 2.5 กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2.5.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการเรียน มีเป้าหมายในชีวิต จึงท าให้
นักเรียน นักศึกษา เรียนจนส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
   2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

   "คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ังวิทยาลัย" 
3) โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4) โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 
5) โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6) โครงการแก้ปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7) โครงการประชุมผู้ปกครองและเชิดชูเกียรติ "ลูกดีศรีสง่า" 

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ มีการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนท้ังระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 ให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้มากกว่า
ร้อยละ 80 
 2.6 กลยทุธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขนัทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
  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 ตัวชีว้ัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะท่ัวไป 
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวชิาชีพ ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 2.7 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-net 
  2.7.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาก่อนการทดสอบ V-net ท าให้มีผล
การทดสอบอยู่ในระดับสูงขึ้น 

2.7.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรยีน นักศึกษา ในการทดสอบทาง 
       การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
   2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net 
  2.7.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
พันธกิจท่ี 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล 
1. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
 2. เพื่อสร้างเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจท่ี 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอลมีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี ้ 

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและการเรียนการสอน 
2.1.1 เป้าประสงค์  ครู และบคุลากรทางการศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจัดการ

เรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลทางการเรียนสูงขึ้น และเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียน 
2.1.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ UPS 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมใหค้รูผู้สอน ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ ใน
ทุกหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ท้ังหมดของสถานศึกษามากกว่าร้อยละ 80  
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พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ 
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการให้มากขึ้น และครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

2. เพื่อบ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจท่ี  4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ในการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ 
   3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเช่ียวชาญ สถาน
ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามจ านวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 

 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
2.2.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถหา

รายได้ระหว่างเรียนได้ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นกัศึกษา 
   2) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษา ท่ีผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยฯ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 80 ข้ึนไป หรือ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 

 

2.3 กลยุทธ์ที ่3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชนในการใช้ทรัพยากร่วมกัน 
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน ในการจัดการเรียนการ

สอน ส่งผลให้ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและยังลดต้นทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ของ
สถานศึกษา 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 



  วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล          
  รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62 

26 

 

   2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกยีรติฯ 
   3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ 

2.3.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิน่ ครูเช่ียวชาญ สถาน
ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามจ านวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 
พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการจัดท าวิจัย 
    นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
2. เพื่อพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ของชุมชน ให้สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพิ่มรายได้ใหก้ับ 
   ชุมชนได้ 
3. เพื่อเสริมสร้างผลงาน วิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การประกวด 
   ผลงาน ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 

2. กลยทุธ์  
พันธกิจท่ี  5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

2.1.1 เป้าประสงค์ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาใน
การจัดท างานวิจยั นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ส่งผลใหม้ีผลงานท่ีผ่านเข้าประกวด ระดับอศจ. ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 
   1) นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนา ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย และมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับรางวัลจากการ
ประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.2.1 เป้าประสงค์ ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพส่งผลให้มีรายได้ท่ีสูงขึ้น และมีความยั่งยืน 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวชิาการ 
   3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 

2.2.3 ตัวชีว้ัด 
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 1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชน ในการพัฒนา คิดค้น ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ จากผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ เพื่อตอ่ยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ผลิตและพัฒนาผลงานนวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ เพือ่จ าหน่ายในเชิงธุรกิจ 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 
  2.3.3 ตัวชี้วัด 

  1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย จนสามารถน าสู่การผลิตและจ าหน่ายในเชิงธุรกิจและผลงานนั้นได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2.4 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
2.4.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

ส่ิงประดิษฐ์ สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือได้รับรางวัล ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 
2.4.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ 
      ภาค และระดับชาติ 
   2) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

   อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
4) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย จนสามารถน าสู่การผลิตและจ าหน่ายในเชิงธุรกิจและผลงานนั้นได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
1. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการสอนให้ครู อาจารย์ ท่ีสอนวิชาชีพระยะส้ัน 
 2. เพื่อบูรณาการทักษะวิชาชีพสู่การให้บริการแก่ชุมชน 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจท่ี  6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชด าริ 
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบคุลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาการสอนวิชาชีพทางไกล

ผ่านดาวเทียม ส่งผลให้ผู้ชมปลายทางได้รับความรู้และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนรู้ 
   2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาส่ือการสอนอาชีพฯ 
   3) โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา 
   4) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
   5) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์โซ่ล่าเซลล์ 
  2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน น า
นวัตกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชน และสังคม 
พันธกิจท่ี 7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากร น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างท่ัวถึง 
2. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร ได้มีทักษะในการให้ค าปรึกษากับผู้เรียน 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจท่ี  7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0  
                มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 กลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 

2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านความรู้ และทักษะ
การเรียนรู้จากปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้น มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจนได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรยีนรู้ 
   2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาส่ือการสอนอาชีพฯ 
   3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google 

   Classroom 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูท่ีปรึกษา 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม และพัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และได้น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพเป็นท่ียอมรับและเผยแพร่มากกว่าร้อยละ 80 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
           1) สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนความรู้และจัดแสดงผล
งาน การขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
           2) ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ 5 ดาว
ประจ าปีงบประมาน 2561 
           3) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ดีเด่น วันท่ี 8-10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 2.6.2 รางวัลและผลงานของผูบ้ริหาร (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
          งานวันครูในวันท่ี 16 มกราคม 2563 คือ  
           1) นายวัชระ เกิดสิน รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

 2) นายวิชัย ล าดวล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 3) ว่าท่ี ร.ต โกศล ภิญโญ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 4) นายอนุชาติ แก้วมาลา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 5) นายอภิชาติ สร้อยระย้า รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการตลาด วันท่ี 12 กันยายน 2562 

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
1) นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 

 2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและผู้เรียน (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
รางวัลระดับจังหวัด 

1) การแข่งขนัทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 14 พฤศจิกายน  2562 ณ 
วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์  
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานฝึกฝีมือ 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Cerative Marketing Plan 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง )หิิง  
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว จะเข้ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ซอด้วง 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ขลุ่ยเพียงออ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 



  วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล          
  รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62 

30 

 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา )STEM Education( 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักยานยนต์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเคริ่องยนต์แก๊สโซลีน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวช.) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทกัษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทกัษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทกัษะเครื่องยนต์ดีเซล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ GTAW & SMAW 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

          2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม”่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

- รางวัลชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ซอสพริกจากมะละกอเสริมควินัว 
- รางวัลชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 Herbal Oil น้ ามันสมุนไพร   
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 เจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล   
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 บ้านอุ่นใจไฮเทค   
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ 
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี

การศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานผลของสารสกัดสับปะรดและมะละกอท่ีมีต่อคุณภาพของเจลขัดผิว

ระเบิดขีไ้คล 
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานซอสพริกมะละกอเสริมควินัว 
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           4) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี
การศึกษา 2562 วันท่ี  29 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบครรีขันธ์ 

- รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย 
- รางวัลชนะเลิศ หมากล้อมหญิงเด่ียว 
- 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 รุ่นแบนต้ัมเวท 
- รางวัลชนะเลิศ กีฑาทุ่มน้ าหนัก 
- รางวัลชนะเลิศ กีฑาขว้างจักร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองคู่/ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กฑีาประเภทชาย วิ่ง 200 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กฑีาประเภทชาย วิ่ง 800 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กฑีาประเภทชาย วิ่ง 1,500 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กฑีาประเภทหญิง วิ่ง 100 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กฑีาประเภทหญิง วิ่ง 200 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกัตะกร้อ/ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองเด่ียว/ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองเด่ียว/หญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองคู่/หญิง 

รางวัลระดับภาค 
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันท่ีวันท่ี  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 “ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม”่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
กลาง วันท่ี 9-12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

- รางวัลชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 Herbal Oil น้ ามันสมุนไพร   
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง วันท่ี 9-

12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ปวช. โครงงานผลของสารสกัดสับปะรดและมะละกอท่ีมีต่อ

คุณภาพของเจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล 
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ปวส. โครงงานซอสพรกิมะละกอเสริมควินัว 
           4) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 วันท่ี  
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 ระดับชาติครั้งท่ี 28 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 30  มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง ) หิิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
- รางวัลชมเชย การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา )STEM Education( 

          2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ระดับชาติ  ปี พ.ศ. 2561  ระหว่างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

- รางวัลชมเชย เหรียญทอง ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 Herbal Oil น้ ามันสมุนไพร 
          3) โครงการ Robotic  Competition Makex Thailand 2019 วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2562     
ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Makex Challenga 
 4) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 วันท่ี 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพฯ 
- รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

             มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒอิาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมสุีขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิขาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มอียู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2.5 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี

ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี มีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.3 ด้านศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะในการน าความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์เชิงพาณิชย์สู่การประกอบธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
            ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงล าดับตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาที่พึงประสงค  

ผลสัมฤทธิ์  
               1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 517 

คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 505 คน  
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น

ร้อยละ 97.68 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง

สถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรับนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงาน 

1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 297 คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 377 คน 
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 78.77 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง

สถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ได้แก่ สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรบันักเรียน/นักศึกษาเข้าท างาน 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ 
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                            1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปน ผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน 
                                                 2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน 
                            2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ได้ระดับ 5 ดาว 

                  3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง
สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมสีมรรถนะการเปน ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สถาน
ประกอบการท่ีรับนักเรียนฝึกงานและท างาน 
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1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
1) เชิงปริมาณ : ท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ จ านวน 3 

ประเภท 
2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

สถานศึกษาได้ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สติง)หญิง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า และรางวัลชมเชยการ
ประกวดผลงานสเต็มศึกษา (STEM Education) 

3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรบั   ยกยอง
สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์     
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
                          1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 483 คน จาก จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 654 คน   

2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 73.85 
                           3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ ชุมชน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวข
องใหการ ยอมรับยก  ยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จ านวน 

1,614 คน จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 1,614 คน  
2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หรือผล

การประเมิน อวท. หรือ อกท. คิดเป็นร้อยละ 100 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรบั ยกยอง

สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ได้แก่ สถานประกอบการท่ีรับ
นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน  

    1.8) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 482 คน จาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 510 คน 

2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 
94.51 

3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง
สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ได้แก่ สถานประกอบการท่ีรับนักเรียน/นักศึกษาท างาน สถานศึกษา
ท่ีรับนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ 
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๔.๑.2 จุดเดน 
       1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ

ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม  

       2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว 

       3. ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได้  
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา 
        1. พัฒนากิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออก

กลางคัน การไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ 
        2. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน

สามารถแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
        3. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้และทักษะ ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพตามสาขางาน

ของผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท่ี สูงกว่า
ระดับประเทศ และมีคะแนนในรายวิชาพื้นฐานและสาขางานสูงขึ้น 

๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพื้นท่ี 

ความดีท้ังวิทยาลัย” 
3. โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ “ลูกดีศรีสง่า” 
8. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคและระดับชาติ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา  
ผลสัมฤทธิ์  

                 2.1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาท่ี จัดการเรียนการสอนมีการพัฒ นา               
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดเพิ่มเติม 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ได้แก่ สถานประกอบการท่ีสถานศึกษาลงนาม
ความร่วมมือ และส่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน 
                     2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
                          1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 10 สาขาวิชา จากจ านวน
ท้ังหมด 15 สาขาวิชา 
                          2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 66.67 

3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม 
หรือก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ ร้านสมานแอร์บ้าน ร้าน PS สแตนเลส โรงแรมรอยัลพาวิลเล่ียมหัวหิน 
บริษัททวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส จ ากัด โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลปรานบุรี บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 
ควอลลิต้ีโฟนแคปเบิลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท สุวรรณชาด จ ากัด 

2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติ  

                          1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 
                          2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินตาม
ข้อ 1,2,3,4,5 
                          3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ได้แก่ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
                    2.2.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน      
การจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผู้เรียน
เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 43 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผู
เรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรยีนการสอน คิดเป็นร้อยละ 76.78 
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                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความร่วมมือกับสถานศึกษา และสถานศึกษาในโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                    3.1.๑) การจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
จ านวน 55 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56  
                                                2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 
43 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                                                3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 56 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                                                4. จ านวนครูท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง   
การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จ านวนครู 56 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                                                5. จ านวนครูผูสอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกป
ญหาการจัดการเรียนรู จ านวนครู 53 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 93.92 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ            
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือและสถาน
ประกอบการท่ีรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าท างาน 

3.1.๒) การบริหารจัดการช้ันเรียน  
                           1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จ านวน 56 คน 
จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน  
                                                2. จ านวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และรายวิชาเปนปจจุบัน จ านวน 56 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน                                                           
                                                3. จ านวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหม ี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนร ูจ านวน 56 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน                                                      
                                                4. จ านวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจ ใน
การเรียน จ านวน 56 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 56 คน    
                                                 5. จ านวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน 
และดานอื่น ๆ จ านวน 56 คน จากจ านวนครท้ัูงหมด 56 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ     ต
อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน ได้แก่ สถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการท่ีรับ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าท างาน และชุมชน 
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3.๑.3) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                          1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 56 จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 56 คน  
                                                2. จ านวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมง      
ตอป  จ านวน 56 คน จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 56 คน  
                                                3. จ านวนครูผูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 56 คน จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 56 คน                                                                                                 
                                                 4. จ านวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
วิชาชีพ จ านวน 56 คน จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 56 คน 
                                                 5. จ านวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพรจ านวน  56 คน  จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 56 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     
คิดเป็นร้อยละ 100 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ           
ตอสมรรถนะของครูผูสอน ได้แก่ สถานประกอบการท่ีส่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน 
                     5.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
                           1) เชิงปริมาณ : จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 47 ห้อง จากจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 59 ห้อง 
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 83.05 
                          3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างดี 
               2.3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา   ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

            3.2.2) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                           1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ ภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน 9 
ประการ  
                           3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน เช่น ระบบ e-Office  ระบบ RMS และระบบ ศธ.02 
ออนไลน์ 
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                      5.1) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานท่ีไดรับการ พัฒนา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเป็นร้อยละ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงานหรืองานฟารม สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานเพียงพอต่อการใช้งาน มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบรกิาร อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมหัวหิน และมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

5.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                           1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานศึกษามี
การบริหารจัดการระบบสาธรณูปโภคพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
                           3) ผลสะทอน : ความพึ งพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐาน 
ประกอบด้วย ผู้เรียน ครู บุคคลากร มีความพึงพอใจเป็นอยา่งดี 

5.3) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ จ านวน
ผู้เรียนท่ีใช้บริการ 1,370 คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 1,614  คน คิดเป็นร้อยละ 84.88 
                           2) เชิง คุณภาพ : ผลการประเมินและขอมู ลแหลงเรียนรูและ ศูนยวิทยบริการ            
ศูนย์วิทยบริการมีความพร้อม เพียงพอส าหรับการให้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้สนใจ ใช้
บริการหาความรู้ 
                           3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการศูนย์
วทิยบริการของสถานศึกษามีความพร้อม เพียงพอส าหรับการให้บริการ   
                    5.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                           1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใชงาน ใน
สถานศึกษา  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช 
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ใน
การบริหารจัดการงานสารสนเทศต่างๆได้เป็นอย่างดี 
                           3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี 
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                4) ดานน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  จ านวน

สาขาท่ีจัดการเรียนการสอน 8 สาขา จากจ านวนท้ังหมด 15 สาขา คิดเป็นร้อยละ 53.33 
                                                2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี  คิดเป็นร้อยละ 17.59 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สถานศึกษาได้ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการต้ังแต่การส ารวจความพรอ้มของสถานประกอบการ การลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน การคัดเลือกผู้เรยีน การนิเทศ
ติดตาม และการวัดผลประเมินผล 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ สถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการท่ีรับ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าท างาน 

๔.2.2 จุดเดน  
                1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
                4. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้
มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา 

๔.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
                1. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือก านดรายวิชา
เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
                2. สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใหค้รบทุก
ห้องเรียน 
                3. สถานศึกษาต้องส่งเสริมและจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้  ศูนย์
วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง 

๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                1. โครงการพัฒนาสัมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
                2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                3. โครงการสัปดาห์วชิาการแผนกสามัญ สัปดาหว์ิทยาศาสตร์ วันอาเซียน และสัปดาหห้์องสมุด 
                4. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์สู่ชุมชน 
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๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์  

               3.1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน    
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                     3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
  .                        1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 
46 คน จากจ านวนท้ังหมด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 49.46 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ 
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการและชุมชน 

4.2) การระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ 
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การ
สอน สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน มีการ
ระดมทรัพยากร และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวนท้ังหมด 

12 กิจกรรม 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มี

นักเรยีน/นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา 
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ   

ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  
            3.2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                   2.๑) ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
                           2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย 
ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 2 ผลงาน 
                            2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสราง
สรรค หรืองานวิจยั ระดับชาติ ได้แก ่การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดับชาติรางวัลเหรียญทอง ผลงาน
น้ ามันสมุนไพร และการแข่งขันหุ่นยนต์ MaKex Challenge 
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                            2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  
ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
เผยแพร่ ได้แก่ ศูนย์โอท๊อปหัวหินในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสอนวิชาชีพท าผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรให้
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหียง 

๔.3.2 จุดเดน  
                1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
                2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 

๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
         1. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน

สามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
        ๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา  
                1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

2. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม       
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5  ดาน 25 ขอ การประเมนิ  ดังนี้   

5.1.1 ดานผูเรียนและผูส าเรจ็การศึกษา           
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตารางท่ี 
12  
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมนิ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก    
(50) 

คะแนนท่ีได้จากการ
ประเมิน (ค่าน้ าหนัก×ค่า

คะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
4 ยอดเยี่ยม 3 12 

8 การมี งานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 240 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 1 =       ผลรวมคะแนนท่ีได้ × 100       
                                                       250                                                                      

240×100 
250 
=96 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)                ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)         ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ50.00) 
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน          
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 13  
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการ
ประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(10) 
คะแนนท่ีได้ 

จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   5  
 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4 ดีเลิศ 3 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 47 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 2   =   ผลรวมคะแนนท่ีได้ × 100 
                                                      50 
 

47×100 
50 

= 94 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)        ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกงัวล          
  รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕62 

47 

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา          
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตาม มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผูสอน และผบูริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายท่ี ก าหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 14  
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมนิ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(20) 
คะแนนท่ีได้ 

จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1. ครูผูส้อน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมส่ีวนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 
 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล 

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเย่ียม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ × 100 
                                                  100 

 100 × 100 
100 

= 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม  (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)         ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)  
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   
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5.1.4 ดานการมีสวนรวม            
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัด  การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยก
ระดบัและ พฒันาคณุภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 15  
ตารางท่ี 13  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(10) 
คะแนนท่ีได้ 

จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเย่ียม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 

การสอน 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยีย่ม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ × 100 
                                                  50 

50 × 100 
50 

= 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)         ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)  
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   
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5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน            
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรบับริการ เอือ้ตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 16  
ตารางท่ี 14 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมนิ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได้ 
จากการประเมนิ 

(ค่าน้ าหนัก×คา่
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ดีเลิศ 2 1 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ × 100 
                                                  50 

50 × 100 
50 

= 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)         ดี (ร้อยละ 60.00 -69.99)  
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   
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5.1.6 ผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา       
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 17  

ตารางท่ี 15 ผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเปนรายดาน        
ท่ี ด้านการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(100) 
คะแนนท่ีได้ 

จากการประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน×น้ าหนัก

คะแนนของด้าน) 
คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

50 240 243 × 50     = 48.6 
       250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10 47 47 × 10     = 9.4 
       50 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหาร 
 

20 100 100× 20     = 20 
       100 

4 การมีส่วนร่วม 
 

10 50 50 × 10     = 10 
       50 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 
 

10 50 50 × 10     = 10 
       50 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม  98 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ 80 ขึน้ไป) 
      ดีเลิศ        (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
      ดี             ( ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
      ก าลังพัฒนา(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนท่ี 6 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มข้ึน โดยมีเปาหมายใน การ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยใูนระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอยีดดังนี้  
          ตารางท่ี 16 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
ตารางท่ี 16  แสดงแผนพัฒนาด้านความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ัง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการอบรมและพัฒ นาเพื่ อปรับ เป ล่ียน
พฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรีสง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 

1. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
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1.2 ด้านทักษะและการประยุต์ใช้ 
ตารางท่ี 17  แสดงแผนพัฒนาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ัง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการอบรมและพัฒ นาเพื่ อป รับ เป ล่ียน
พฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรีสง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 

1. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 18  แสดงแผนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ัง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการอบรมและพัฒ นาเพื่ อปรับ เป ล่ียน
พฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรีสง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 

1. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 19  แสดงแผนพัฒนาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

1. โครงการพัฒนาสัมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
และมอบโล่เชิดชูเกียรต ิ

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การค านวน 

1. โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏบิัติ 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 20  แสดงแผนพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
สถานศึกษา 

 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตารางท่ี 21  แสดงแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

2. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 1. โครงการพัฒนาพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
2. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 

3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. โครงการพัฒนาบุคคลากร 
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
ตารางท่ี 22  แสดงแผนพัฒนาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
สถานศึกษา 

2. การบริการชุมชนและจิตอาสา 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 23  แสดงแผนพัฒนาด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าป ี

 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ตารางท่ี 24  แสดงแผนพัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา )แผนงาน โครงการ กิจกรรม( 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
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ภาคผนวก ก 
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ปกีารศกึษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัการอาชพีวังไกลกังวล 
อาชีวศกึษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของวิทยาลัยการอาชพีวังไกลกังวล 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลต้ังอยู่เลขท่ี 3/63 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77110 มีเนื้อท่ี 10.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 196 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 98 กิโลเมตร โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ 
2529 โดยมีเป้าหมายใช้สถานท่ีของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์เดิม ต่อมาทางส านักพระราชวังได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษาจัดต้ังงบประมาณ เพื่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างขึ้นในบริเวณ
พระราชวังไกลกังวล เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกลาท่ี 9 ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด าเนิน
มาประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2528 และเปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 
ช่ัวโมง รุ่นแรกในวันท่ี 16 มีนาคม 2530 ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เดือนมิถุนายน 
พ.ศ 2533 จนถงึปจัจุบัน 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ในแบบปกติและทวิภาคี ประกอบด้วยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีผู้บริหารจ านวน 5 คน ครูจ านวน 
56 คน บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 19 คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 1,270 
คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) จ านวน 344 คน ได้รับงบประมาณประจ าปีท้ังส้ิน 
71,517,654.49 บาท  
2. ผลการประเมินตนเอง 
    2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    2.2 หลักฐานสนับสนุน 
          2.2.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2.2.2 โครงการปลูกจิตส านึกรักทรัพยากร ป่าไม้  
2.2.3 โครงการแข่งขนักีฬาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  
2.2.4 โครงการพัฒนาคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
2.2.5 โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในวัยเรียนของนักเรียน 
2.2.6 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2.2.7 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดีบภาคและ

ระดับชาติ 
2.2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

          2.2.9 โครงการแข่งขันทกัษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ 
2.2.10 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

ตลาด(ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา) 
2.2.11 โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา 
2.2.12 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
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2.2.13 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนรู ้
2.2.14 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ 
2.2.15 โครงการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2.2.16 โครงการซ่อมแซมและปรับปรงุอาคารสถานท่ี 
2.2.17 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพครู 

2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสาคัิประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่     
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  2) ข้อมูลปัจจุบันของ
สถานศึกษา ส่วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และส่วนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 
(Vision) 2) พันธกิจ (Mission) 3) ยุทธศาสตร์ (Purpose) และ 4) แผนยุทธศาสตร์(Strategic) วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล มีหน้าท่ีโดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสามารถน า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 ไปเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัิิัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัิในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาหนด ผลการจัด
การศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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ภาคผนวก ข 
รางวัลของสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


