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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

       1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม  

       2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว 

       3. ผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได้  
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

                1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
                2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                3. สถานศึกษาส่งเสริมให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
                4. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศกึษา 
                5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
                6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษา 
                7. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ให้
มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                1. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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                2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
                3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศกึษา 
                4. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษา 
                5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมมรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพ  

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1.2.1 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับ 5 ดาว 

1.2.2 สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา และมีผลการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.2.3 ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

1.2.4 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.2.5 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษากับบุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ เป็นอย่างด ี

1.2.7 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
    1.3.1 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาให้การดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพ่ือลดปัญหา

การออกกลางคัน และการไม่จบการศึกษาตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
    1.3.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

    1.3.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

    1.3.4 สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมด้านความรู้และทักษะ ในรายวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาชีพตามสาขางานของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ที่สูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนในรายวิชาพ้ืนฐานและสาขางานสูงขึ้น 
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             1.3.5 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ใหค้รอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ 
             1.3.6 สถานศึกษาต้องสนับสนุนใหม้ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้
ครบทุกห้องเรียน 
             1.3.7 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง 
             1.3.8 สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1.4.1 สถานศึกษาต้องมีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
1.4.2 สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ครทูุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
1.4.3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากข้ึน  
1.4.4 สถานศึกษาต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกสาขาวิชา 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
2.1 ผู้เรียน สถานศึกษาให้ความส าคัญและเอาใจใส่ผู้เรียน ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะให้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะสาขาวิชาที่เรียน 
จบแล้วมีงานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

2.2 ครูและบุคลากร   ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจส าคัญ ที่เกื้อกูลให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน และสถานศึกษามีสวัสดิการต่างๆให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น  
เครื่องแบบการแต่งกาย การตรวจสุขภาพประจ าปี  มีเงินโบนัสประจ าปีให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น  

2.3 ผู้ปกครอง  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจาก สมศ.ในระดับดีมาก สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และผู้เรียนที่จบ
การศึกษาสามารถศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพอิสระ ท าให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในสถานศึกษาและส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียน 

2.4 ชุมชน สถานศึกษาตระหนักเสมอว่าได้รับการยอนรับ สนับสนุนจากสังคม ชุมชนถือเป็นหน้าที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของสถานศึกษา ในการด าเนินงานด้วยส านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

2.5 สถานประกอบการ สถานศึกษาไดจ้ัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกงาน และสถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีในการระดมทรัพยากรและการจัด
การศึกษา 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    3.๑ ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
         3.1.1 ผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได้  
     3.2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชวีศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3.2.1 สถานศึกษาส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๓.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
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         3.3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค ์เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อืน่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

3.3.2 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
           3.3.3 สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     3.4 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.4.1 สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดบั 5 ดาว 
         3.4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
         3.4.3 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศกึษา 
         3.4.4 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม ใหมี้
ความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษา 
         3.4.5 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศกึษา 
         3.4.6 สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษา 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตั้งอยู่เลขที่  3/64  ถนนเลียบวัง  ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา  ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนทั่ วไปที่
สนใจ  ภายใต้บริบทวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  วิทยาลัยมี
คณะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขา  มีสถานที่ฝึกอบรมและพร้อมให้ค าปรึกษาทาง
ธุรกิจ  มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์” และมีการออกร้านของนักเรียน นักศึกษา  ที่
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนประจ าทุกปีการศึกษา   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์เพ่ือให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีศักยภาพ  
ให้สามารถเริ่มต้นด าเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจให้มีศักยภาพ เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป   

4.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
2. ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
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3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 วิธีการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 
 

ที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ ครู นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการศึกษา 

ดูงานจากวิทยาลัยฯ ต้นแบบศูนย์บ่ม
เพาะ/สถานประกอบการ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม จัดอบรมให้ กับนั ก เรี ยน  นั กศึ กษา 
เพื่อให้มีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูทีป่รึกษาธุรกิจ 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศกึษาดูงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน - หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

4 การส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศกึษา ด าเนินการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

5 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์ ซ่อมแซมร้านคา้ของศูนย์บ่มเพาะ 
 

- 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 
       4.5.3 ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 

ดาว ประจ าปีการศึกษา พ.ศ 2561 
4.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
      ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

4.6.1 ผู้เรียนได้รับการอบรม ได้รับความรู้พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

การด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะ 
ตามกระบวนการ PDCA 

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ 5 ดาว 
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4.6.2 ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจตามสาขางาน ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน  มีทักษะใน
การท างาน  ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ สามารถด าเนินการประกอบธุรกิจได้จริง รู้จักการบริหารจัดการร้านค้า 
ท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาโครงการ 

4.6.3 ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รู้จักการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

4.6.4 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเป็นเจ้าของธุรกจิของตนเอง 
4.6.5 ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาสามารถน าประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต 
4.6.6 การส่งเสริมผู้เรียนได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 

ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดับจังหวัด ภาคและชาติ 
4.2 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

4.2.1 สถานศึกษาสามารถน าสิ่งประดิษฐ์มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ของ
สถานศึกษา (One Product One College) 

4.2.1 สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี ท าให้เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.2.2 สถานประกอบการและชุมชนให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากร คน งบประมาณ และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมตา่งๆ ของสถานศึกษา 

4.3 ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานประกอบการ 
4.3.1 สร้างโอกาสและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการแก่ นักเรียน นักศึกษา  ศิษย์เก่า และ

ประชาชนทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
4.3.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ทางการ

ประกอบธุรกิจแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและ
พัฒนาความสามารถของตนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

4.3.3 สถานประกอบการ ยอมรับในตัวผู้เรียนและสถานศึกษา เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวลจะสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.4 ประโยชน์ต่อสังคม 
4.4.1 การเกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมข้ึน เป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้าน

ต่างๆของประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 

2.1.1 ที่ตั้ง  
เลขที ่3/63 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน 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 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนีที่ทรงมีความห่วงใย 
ในข้าราชการ ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ปกป้องพ้ืนแผ่นดิน เพ่ือให้ประชาชนในเมืองมีความสุขและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว 
ของต ารวจตระเวนชายแดน ที่อยู่แนวหลังจึงมีพระราชด าริให้มีโรงเรียนสอนอาชีพในเขตพระราชฐาน 
วังไกลกังวล โดยได้มอบหมายให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับ
สนองพระราชด าริดังกล่าว กอปกับในปี พ.ศ. 2528 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม) ทางส านัก
พระราชวงัโดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย  มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง
วังไกลกังวลขึ้นในเขตพระราชวังไกลกังวล เพ่ือถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศกัราช 2530 

สิงหาคม  2527 - มิถุนายน 2528  ด าเนินการเก่ียวกับ / งบประมาณการจัดตั้ง 

พ.ศ. 2528 ด าเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล 
ขึน้ในเขตพระราชฐานชั้นนอกวังไกลกังวลบน เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 
2528 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด าเนินมา
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนสารพดัช่างวังไกลกังวล 

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

พ.ศ. 2530 เปิดท าการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   225 ชั่ วโมง รุ่นแรกเมื่อ วันที่  16 
มีนาคม 2530 รวม 9 แผนกวิชา จ านวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
มัธยมปลาย วิชาเรียน (วช.) ให้กบัโรงเรียนวังไกลกังวล 

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

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชา แผนกพณิชยการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
และหลักสูตรระยะสั้น 2533 (หลากหลาย)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 
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พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างยนต์ และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 

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

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

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

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

2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้ งที่ 12 

องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้นแว้งที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออก ความยาว
จากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนแคบ
ที่สุดของประเทศ อยู่ในเขตต าลบคลองวาฬ อ าเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่า ประมาณ 12 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอยู่ที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด 
คือ เทศบาลเมืองหัวหิน 

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้   เขตอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก   ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ (พม่า) 
ค าขวัญประจ า จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
“เมอืงทองเนื้อเกา้ มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ า งามล้ าน้ าใจ” 

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

เศรษฐกิจ จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 28,467 บาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพ ภาค
การเกษตร เช่น สับปะรด มะพร้าว ข้าวนาปี ปาล์มน้ า มัน มะม่วง อ้อย ยางพารา ด้านการประมงและใน
ภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับได้ และมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน
แรงงานในบางส่วน 

 
 

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
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การปกครอง  จั งห วัดป ระจวบคี รี ขั น ธ์ มี องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทั้ งหมด  61 แห่ ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาล
เมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลต าบล 14 แห่ง, และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 44 แห่ง 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : ชายหาด/ทะเล หัวหิน หาดบ้านกรูด เขาตะเกียบ อ่าวแม่ร าพึง สวนสน

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

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/ศาสนา : วังไกลกังวล สถานีรถไฟหัวหิน หลวงพ่อทวด 
วัดห้วยมงคล สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษดิ์ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ (ถ้ํา
พระยานคร) หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก ด่านสิงขร อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เขาธงชัย ต าหนักกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ เขาถ้ าม้าร้อง อุทยานราชภักดิ์ 

อีกทั้ งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ือท าให้การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มีครบถ้วนสมบูรณ์ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีแห่งเดียว ซึ่งมีอ าเภอหัวหินเป็นความโดดเด่นของจังหวัด 
ได้แก่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ไร่องุ่นหัวหินฮิลวินยาร์ด เพลินวาน ตลาดน้ าหัวหิน สวนน้ าวานานาวา For Art’s Sake 
หัวหิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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 
ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ว่าที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส
สภาสสภาส 

หวัหนา้งานปกครอง 
นายชยัทตั  โชติช่วง 

หวัหนา้งานแนะแนวฯ 
นางสาวรัชนิดา เกิดแกว้ 

หวัหนา้งานครูท่ีปรึกษา 
นายวิรพล มูลสิน 

หวัหนา้งานกิจกรรม 
นายประกิจ  ธรรมนิทศันา 

 

หวัหนา้งานสวสัดิการฯ 
นางสาวรุ่งรัตตี เสง่ียมช่ืน 

หวัหนา้งานโครงการพิเศษ 

นายณัฐกานต ์จงไกรจกัร์ 

หวัหนา้งานวางแผน 
นางสาวยวุดี มณีจารุบวร 

หัวหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกจิ 

นางสาววาทินี รอดผล 

หวัหนา้งานความร่วมมือ 
นางสาวสุดาพร พานแพน 

หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูล 
นางสาวอ  าพร ประทุมวนั 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 

นางสาวโนรี  มิตรอารีย ์

หวัหนา้งานวจิยัและนวตักรรม 
นายณัฐพงศ ์ภู่สกุล 

หวัหนา้งานการเงิน 
นางสาวธนพร ทองทว ี

หวัหนา้งานทะเบียน 
นายพรเทพ จริยรัตน์ไพศาล 

หวัหนา้งานบญัชี 
นางสาวดวงฤดี สงัขท์อง 

หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี  
นายชุมพร อมรพฤทธ์ิ 

หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 
นางสาวขวญัหทยั  มาสวสัด์ิ 

หวัหนา้งานบุคลากร 
นายประยทุธ เกิดใกลรุ่้ง 

หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์
ว่าท่ี ร.ต.สุทศัน์ วิเชียร 

หวัหนา้งานพสัดุ 
นางสาวจนัทร์เพญ็ โชคธนานุกูล 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
นายดานสั สบายใจ 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ช่างไฟฟ้า 

      นายศิริชยั บุญมาตุ่น 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ช่างยนต ์

นายอุดม  หิรัญพนัธุ ์

หวัหนา้แผนกวิชา 
ศิลปโฆษณา 

นางสาวส่งศรี  เชาวนะสุนธร 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายวุฒิพงษ ์ทองพรีะ 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ช่างโลหะการ 

นายศกัด์ิชยั ยอดล ้า 

หวัหนา้แผนกวิชา 
เสริมสวย 

นางสาวลีนา  เพ่ิมสินธุ ์

หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

นางสุวรรณา บุญเมือง 

หวัหนา้งานส่ือการสอนและ
การศึกษา 

นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 

หวัหนา้แผนกวิชา 
สามญัสมัพนัธ ์

นางสุวรรณา บุญเมือง 

หวัหนา้แผนกวิชา 
การบญัชี 

นางสาวนุชนาถ  ยิง่ยง 

หวัหนา้แผนกวิชา 
การตลาด 

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 

หวัหนา้แผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา 

หวัหนา้แผนกวิชา 
อาหาร-ขนม 

นางอรอนงค ์ ล  าดวล 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล 

หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล 
นายเฉลย ทรัพยม์า 

หวัหนา้แผนกวิชา 
ศิลปประดิษฐ ์

นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์ 

หวัหนา้งานวิทยบริการ 
นางสาวรอฮายา หะเลา๊ะ 

 
 

หวัหนา้งานทวภิาคี 
นายสุมิต ภู่เกิด 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ตารางที่ 2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ ปวช./ปวส. สาขางาน และชั้นปี  
 
 

ระดับ สาขาวิชา 

 ชัน้ปี  
 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

ปวช./ 
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ 43 43 33 25 35 35 214 
ช่างไฟฟ้า 70 - 66 - 73 - 209 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 78 - 69 - 66 - 213 
ช่างเชื่อมโลหะ 29 - 18 - 26 - 73 

ปวช./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 74 - 77 - 70 - 221 
การตลาด 72 - 43 - 29 - 144 
ธุรกิจค้าปลีกทัว่ไป - 14 - 13 - 14 41 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 84 - 65 - 80 - 229 

รวม ปวช. 450 57 371 38 379 49 1,344 
ปวส./ 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล - 19 25 -   44 
ไฟฟ้า 15 18 8 16   57 
อิเล็กทรอนิกส ์ 13 19 4 19   55 
เทคนิคโลหะ - 20 - 12   32 

ปวส./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 29 17 24 27   97 
การตลาด 14 - 13 13   40 
ธุรกิจดิจิทัล 21 16 - 36   73 

รวม ปวส. 92 109 74 123   398 
รวมท้ังสิ้น 542 166 445 161 379 49 

 
1,742 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตารางที ่3 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวช./ 
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต ์ 35 23 58 
ช่างไฟฟ้า 68 - 68 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 60 - 60 
ช่างเช่ือมโลหะ 26 - 26 

ปวช./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 71 - 71 
การตลาด 28 - 28 
ธุรกิจค้าปลกีทั่วไป - 12 12 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79 - 79 

รวม ปวช. 367 35 402 
ปวส./ 

อุตสาหกรรม 
เทคนคิเครื่องกล - 25 25 
ไฟฟ้า 8 16 24 
อิเล็กทรอนิกส ์ 5 18 23 
เทคนิคโลหะ - 12 12 

ปวส./ 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 23 27 50 
การตลาด 13 13 26 
ธุรกิจดิจิทัล 35 - 35 

รวม ปวส. 84 111 195 
รวมท้ังสิ้น 451 146 597 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

ตารางที ่4 จ านวนผู้บริหารและครู จ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา 
/แผนกวิชา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

า่ป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ฝา่ยผูบ้ริหาร 5 5 - - - 5 - 1 4 - - 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 3 1 - 2 - 1 2 - 1 2 - 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 8 5 - 3 - 5 3 - 3 5 - 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 6 3 1 2 - 3 3 - 1 5 - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 - 2 1 - 3 - - - 3 - 
สาขาวิชาการบัญช ี 7 4 - 3 - 7 - - 5 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 4 3 - 1 - 3 1 - 3 1 - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 4 1 - 3 - 3 1 - 1 3 - 
แผนกสามัญ 8 5 - 3 - 8 - - - 8 - 
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 - 1 - 2 - - 1 1 - 
หลักสตูรระยะสั้น 5 4 - - 1 5 - - 1 4 - 

รวมท้ังหมด 55 32 3 19 1 45 10 1 20 34 0 
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  ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากสนับสนุนการเรียนการสอน จ าแนกตามงาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
 

ฝ่าย/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศกึษา 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

(ค
น)

 

หญิ
ง (

คน
) 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
(ค

น)
 

ปว
ส.

 (ค
น)

 

ปว
ช.

 (ค
น)

 

ต่ า
กว่

า 
ปว

ช.
 (ค

น)
 

1.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 1 - 1 - 1 - - - - 

- งานศนูยข์้อมูล - - - - - - - - - 

- งานประกันคณุภาพ 1 - 1 - 1 1 - - - 
2.  ฝ่ายวิชาการ 

- งานวิทยบริการและห้องสมดุ 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานทวิภาคี 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานสื่อการเรยีนการสอน 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานวัดผลและประเมินผล 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - 1 - 1 - 1 - - 

3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานแนะแนวการศึกษา - - - - - - - - - 

- งานโครงการพเิศษ 1 - 1 - 1 - 1 - - 
4.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- งานบริหารทัว่ไป 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานบคุลากร 1 - 1 - 1 1 - - - 

- งานการเงนิ 2 - 2 - 2 1 1 - - 

- งานการบัญช ี 1 - 1 - 1 - 1 - - 

- งานพัสด ุ 2 - 2 - 2 1 1 - - 

- งานทะเบียน 2 - 2 - 2 - 2 - - 
รวมท้ังสิ้น 18 - 18 - 18 7 11 - - 
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2.3.3 ด้านหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอน 
ตารางที ่6 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

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

2. ช่างไฟฟ้า 
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ช่างเชื่อมโลหะ 

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

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

พณิชยกรรม 1. การบัญชี 
2. การตลาด 
3. ธุรกิจดิจิทัล 

การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1. อาหาร-ขนม 
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
3. เสริมสวย 
4. ศิลปโฆษณา 
5. ศิลปประดิษฐ์ 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 10.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 12 หลัง ดังนี้ 
ตารางที่ 7 อาคารสถานที่ 

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

10 อาคารเรียนและห้องปฏิบัตกิาร 5 ช้ัน(อาคารกาญจนาภิเษก) 1 
11 อาคารเครื่องท าความเย็น 1 
12 อาคารสาขาเทคนิคพื้นฐาน 1 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ  จ านวนทัง้ส้ิน 65,488,484.65 บาท 
ตารางที่ 8 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. งบบุคลากร (เงินเดือน/เงินประจ าต าแหน่ง/ค่าจา้งลูกจ้างประจ า) 19,263,584.65 
2. งบด าเนินงาน 

    2.1 งบด าเนินงาน (ของระยะสั้น/ปวช.ปวส.) 
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

6,022,300 

700,000 

3. งบเรียนฟรี 15 ปี 
    3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 

    3.2 ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เครื่องแบบ 

 

10,321,350 

6,340,250 

4. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ) 
  4.1 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 

4.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
4.3 โครงการจดัหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
4.4 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
4.5 โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
4.6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center 
4.7 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
4.8 โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
4.9 โครงการพัฒนาลูกเสือและเนตรนารี 
4.10 โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
4.11 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
4.12 โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
4.13 โครงการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
4.14 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
4.15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 
4.16 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 
4.17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  4.18 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
  4.19 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
  4.20 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม 
  4.21 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน วัดผลประเมินผล 
  4.22 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R 
  4.23 โครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนาก าลังคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

50,000 

117,600 

189,600 

1,400,000 

771,000 

53,100 

5,000,000 

376,800 

200,000 

24,000 

225,000 

2,300,000 

135,000 

3,500,000 

1,891,400 

1,570,000 

87,500 

500,000 

950,000 

450,000 

1,900,000 

1,000,000 

5. งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง - 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 65,488,484.65 
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2.4 ปรชัญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
       2.4.1 ปรัชญา   ฝีมือเป็นเลิศ  ชูเชิดคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ สมานสามัคคี 
        2.4.2 อัตลักษณ์ของสถานศกึษา “ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม” 
        2.4.3 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา 

2.5.1 วิสัยทัศน ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ 

2.5.2 พันธกจิ 
1. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร

จดัการ มุ่งสู่สังคมดิจิตอล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ

สถาบันการศึกษานานาชาติ 
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
6. จดัการศึกษาด้านวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสรา้งอาชีพให้กับประชาชน 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 

        2.5.3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ของสถานศึกษา 
ตารางที่ 9 พันธกจิ กลยุทธ์ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

1 ส่งเสริมจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสังคมแห่ง
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน 

2 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3 การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับใหม้ีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมัน่ใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    
 

 

 

1 เสริมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม 
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาคุณธรรม 

4 สร้างความรักสมานฉันท์และธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

5 การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

6 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-NET 

 

3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล 

1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการและการเรียนการสอน 

4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากร
รว่มกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ 

1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับ
สถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือ
หารายได้ระหว่างเรียน 

3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและบริการแบบบูรณา
การ 

5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1 เพ่ิมขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

2 เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ของ
ชุมชนอย่างยัง่ยืน 

3 การพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือต่อ
ยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

4 พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชด าร ิ

7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนอง
ต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 

1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
                 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทาง 
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
พันธกิจที ่1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. วัตถปุระสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสังคมแห่งแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี จ านวน 3    

กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาคณุภาพและสมรรถนะผู้เรียน 

2.1.1 เป้าประสงค์ นักเรยีน นักศึกษา มีคุณธรรม ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัปดาห์วิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซียนและสัปดาห์ 
       หอ้งสมุด 
   2) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ 
  2.1.3 ตัวชี้วัด 

           1) วิทยาลัยฯ พัฒนาหรือปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขางาน 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการสัมมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
   2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 

 2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการ ในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ทุกสาขาวิชาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 80 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร 
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ ให้มีความหลากหลาย

ท าให้ นักเรียน นักศึกษา สนใจ และเข้าไปศึกษาค้นนคว้า เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการสัปดาห์วิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์วันอาเซยีนและสัปดาห์ 
       ห้องสมุด 
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  2.3.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ให้มีความพร้อม ทันสมัย และเพียงพอ
ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการระบบสืบค้น หาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ มีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                2) วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องเรียนเฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วย สื่อ อุปกรณ์ ครบทุก
สาขาวิชา 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วัตถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     

พอเพียง ทุกรายวิชา 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีภาวะผู้น า โดยใช้กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 
 3. เพื่อสร้างเสริมระบบประกันคณุภาพมาใช้ในการด าเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นงานปกติ 
 4. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในการท ากิจกรรม 
 5. เพ่ือก าหนดรูปแบบการดูแล และแนะแนวผู้เรียน 
 6. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันระดับต่างๆ 
 7. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส. ผลการทดสอบ V-NET อยู่ใน

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

  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้เรียนด้วยกิจกรรม องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

2.1.1 เป้าประสงค์ การให้นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ส่งผลให้นักเรียน 
นักศึกษา มคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
 1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขนัทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ 

   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้ 
                วิทยาลัย" 
   3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทุกพ้ืนที ่ความดีทั้งวิทยาลัย" 
   4) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรยีน นักศึกษา 
   6) โครงสร้างระเบยีบวินัย ใจบริการ 
  2.1.3 ตวัชี้วัด 

1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ซ่ึงประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า        
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กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90  
   2) วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท) มีผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองในระดับภาค 
 

 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรยีน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่น 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการประกนัคุณภาพภายใน 

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

 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาคุณธรรม 
  2.3.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีคุรธรรม จรยิธรรม มากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณท์ีดี่
ของวิทยาลัยฯ สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้เรียน 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดใีห้ 
                วิทยาลัย" 
   4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทัง้วิทยาลัย" 
   5) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   6) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 

2.3.3 ตวัชี้วัด 
   1) บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ และจากการประกอบอาชีพอิสระ 
มีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ยตั้งแตร่อ้ยละ 80 ขึน้ไป 
   2) คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์และมทีักษะชีวิตในวิชาชีพ กล้าคิด กล้าท า มีภาวะผู้น า เป็นผู้ตามท่ีด ี
   3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทีว่ิทยาลัยฯ จัดขึน้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด 
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 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความรักสมานฉันท์และธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
  2.4.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เกื้อกลู ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
 1) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค ชาติ 

   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม "สร้างคนดีให้ 
                วิทยาลัย" 
   3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
      "คุณธรรมทกุพ้ืนที ่ความดีทั้งวิทยาลัย" 
   4) โครงการสร้างจิตส านักความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ 
   5) โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 
   6) โครงสร้างระเบียบวินัย ใจบริการ 
  2.4.3 ตวัชี้วัด 

1) วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากกว่า ร้อยละ 90   
 2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2.5.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการเรียน มเีป้าหมายในชีวิต จึงท าให้
นักเรียน นักศึกษา เรียนจนส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2.5.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการเยี่ยมบา้นผู้เรียน 
   2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

   "คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทัง้วิทยาลัย" 
3) โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4) โครงการอบรมและพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 
5) โครงการจดัหาทุนการศึกษา 
6) โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7) โครงการประชุมผู้ปกครองและเชิดชูเกียรติ "ลูกดีศรสีง่า" 

  2.5.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ มีการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนทั้งระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 ให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้มากกว่า
ร้อยละ 80 
 2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
  2.6.1 เป้าประสงค์ นักเรยีน นักศึกษา มีทักษะสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะสมรรถนะพ้ืนฐาน 
มากข้ึน ส่งผลให้ได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
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2.6.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  
      ระดับภาค และระดับชาติ 
   2) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะระดับอาชีวศกึษาจังหวัด 
      ประจวบคีรีขันธ์ ระดบัภาค ชาติ 
  2.6.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะทั่วไป 
เขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 2.7 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-net 
  2.7.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาก่อนการทดสอบ V-net ท าให้มีผล
การทดสอบอยู่ในระดับสูงขึ้น 

2.7.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรยีน นักศึกษา ในการทดสอบทาง 
       การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net 
   2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net 
  2.7.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ร้อยละ 
80 ขึน้ไป 
พันธกิจที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุง่สู่สังคมดิจิตอล 
1. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
 2. เพือ่สร้างเสริมให้ครู อาจารย์ บูรณาการระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอลมีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการเรียนการสอน 
2.1.1 เป้าประสงค์  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจัดการ

เรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลทางการเรียนสูงขึ้น และเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงคข์องการเรียน 
2.1.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ UPS 
  2.1.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ไดพั้ฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครผูู้สอน ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เตม็ศักยภาพ ใน
ทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทัง้หมดของสถานศึกษามากกว่าร้อยละ 80  
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พันธกิจที่ 4 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ 
1. วัตถปุระสงค์  

1. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการให้มากขึ้น และครอบคลุมทุก
สาขาวชิา 

2. เพือ่บ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจที ่ 4 สรา้งเครือข่ายความรว่มมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ และชุมชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ในการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตรงกับความตอ้งการของสถานประกอบการ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ 
   3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ 
  2.1.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพเิศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตามจ านวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 

 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
2.2.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถหา

รายได้ระหว่างเรียนได้ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
   2) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.2.3 ตวัชี้วัด 
  1) นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยฯ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 

 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชนในการใช้ทรัพยากร่วมกัน 
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน ในการจัดการเรียนการ

สอน ส่งผลให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังลดต้นทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ของ
สถานศึกษา 
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2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   2) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ 
   3) โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฯ 

2.3.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตามจ านวนสาขางานของวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการจดัท าวิจัย 
    นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
2. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของชุมชน ให้สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับ 
   ชุมชนได ้
3. เพื่อเสริมสร้างผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การประกวด 
   ผลงาน ระดับอศจ. ระดบัภาค และระดับชาติ 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่  5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสตูร นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2.1.1 เป้าประสงค์ คร ูนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาใน
การจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลให้มีผลงานที่ผ่านเขา้ประกวด ระดับอศจ. ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 
  2.1.3 ตวัชี้วัด 
   1) นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย และมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับรางวัลจากการ
ประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้รงิ 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับ
รายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.2.1 เป้าประสงค์ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพส่งผลให้มีรายได้ทีสู่งขึ้น และมีความยั่งยืน 

2.2.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพฒันาศักยภาพการวิจัย เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 
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2.2.3 ตวัชี้วัด 
 1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชน ในการพัฒนา คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ จากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ผลิตและพัฒนาผลงานนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือจ าหน่ายในเชิงธุรกิจ 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ 2561 
   2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพฒันาศักยภาพการวิจัย เพ่ือมุง่เน้นการจัดการเรียนการสอน 
  2.3.3 ตวัชี้วัด 

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

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
2.4.1 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจ หรอืได้รับรางวัล ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 
2.4.2 แผนงาน โครงการ  

   1) โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ 
      ภาค และระดับชาติ 
   2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และแสดงผลงานทางวิชาการ 
   3) โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

   อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
4) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

2.4.3 ตวัชี้วัด 
  1) วิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย จนสามารถน าสู่การผลิตและจ าหน่ายในเชิงธุรกิจและผลงานนั้นได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

พันธกิจที่ 6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
1. วัตถปุระสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการสอนให้คร ูอาจารย์ ที่สอนวิชาชีพระยะสั้น 
 2. เพ่ือบูรณาการทักษะวิชาชีพสู่การให้บริการแก่ชุมชน 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจที่  6 พัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชด าริ 
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาการสอนวิชาชีพทางไกล

ผ่านดาวเทียม ส่งผลให้ผู้ชมปลายทางได้รับความรู้และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ 
   2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาสื่อการสอนอาชีพฯ 
   3) โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา 
   4) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
   5) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์โซ่ล่าเซลล์ 
  2.2.3 ตวัชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน น า
นวัตกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชน และสังคม 
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0 
1. วัตถปุระสงค์  

1. เพือ่เสริมสร้างให้คร ูบุคลากร น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างทั่วถึง 
2. เพือ่พัฒนาคร ูบุคลากร ได้มีทักษะในการให้ค าปรึกษากับผู้เรียน 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่  7 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0  
                มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 

2.1.1 เป้าประสงค์ ครแูละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ และทักษะ
การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจนได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ  
   1) โครงการอบรมการพัฒนาคณุภาพสื่อการเรียนรู้ 
   2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาสื่อการสอนอาชีพฯ 
   3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google 

   Classroom 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูที่ปรึกษา 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
   1) วิทยาลัยฯ ไดส้่งเสริม และพัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และได้น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยมีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่มากกว่าร้อยละ 80 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึง่เป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
           1) ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  ผลการประเมินระดับ 3 ดาวประจ าปี
งบประมาน 2562 
 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและผู้เรียน (ซ่ึงเป็นทีย่อมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
รางวัลระดับจังหวัด 

1) การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพและทกัษะพ้ืนฐานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ณ วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล 

- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานรถจักยานยนต์ 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์แก็สโซลีน 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์  
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
- รางวัลชนะเลิศ ทกัษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Cerative Marketing Plan 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวช. 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ระดับปวส. 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตัดแตง่ทรงผมสุภาพบุรุษ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทกัษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทกัษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัทักษะงานฝีมือ 



  วทิยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล          
  รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕63 

30 

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทกัษะเครื่องยนต์แก็สโซลีน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขนัทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

          2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัด วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 Scented Hair Spray สเปรย์หอมดับกลิ่นผม 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 เครื่องล้างเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

แบบ 2 in 1 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 mini smart farm 

รางวลัระดบัภาค 
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ

การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันทีว่ันที่  22-28 พฤศจิกายน 2564  

- รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวส. 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานรถจักรยายยนต์ 

รางวลัระดบัชาติ 
1) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  

- รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ประเภทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563  ณ เมืองทองธานี 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเรื่องผลของสารสกัดจากสับปะรดและมะละกอที่มีต่อ

คุณภาพของเจลขัดผิวระเบิดข้ีไคล 
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3) การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับอาชีวศึกษาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
นานาชาติ ABU Robocon 2020 Suva, FUJI  วันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

     - รางวัลรองเหรีญญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 Suva, FUJI  
 
  

ส่วนที ่3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

             มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมคีวามสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมสีุขภาวะที่ดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรพัยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิขาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศกึษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

2.5 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี มีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเดน็การประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 สถานศึกษามกีารสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรอืร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ไดต้ามวัตถปุระสงค์ และเผยแพรสู่่สาธารณชน 

3.3 ด้านศูนย์บ่มเพาะการเปน็ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะในการน าความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์เชิงพาณิชย์สู่การประกอบธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได ้
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
            ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงล าดับตามมาตรฐานและประเดน็การ
ประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผสู าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค  

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
               1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

ประเดน็การประเมินที่ 1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 621

คน จากจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 625 คน  
2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น

ร้อยละ 99.36 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง

สถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงาน 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ 
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษา
ของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

ประเด็นการประเมินที่ 1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  
                            1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปน ผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 37 คน 
                                                 2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 37 คน 
                            2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ได้ระดบั 3 ดาว 

                  3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง
สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สถาน
ประกอบการที่รับนักเรียนฝึกงานและท างาน 

ประเด็นการประเมินที่ 1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
1) เชิงปริมาณ : ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จ านวน 10 

ประเภท 
2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ได้รับรางวัลในระดับภาค 

สถานศึกษาได้ส่งผู้เรียนเขา้แข่งขันทักษะ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรอืผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรบั   ยกยอง

สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 
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3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์     
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

ประเด็นการประเมินที่ 1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
                          1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 597 คน จาก จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 783 คน   

2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 76.24 
                           3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ ชุมชน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกีย่วข
องใหการ ยอมรบัยก  ยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  

ประเด็นการประเมินที่ 1.2) ผูเรียนมคีุณลักษณะทีพึ่งประสงค  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จ านวน 

1,727 คน จ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 1,742 คน  
2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนทีมี่ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หรือผล

การประเมิน อวท. หรอื อกท. คิดเป็นร้อยละ 99.14 
3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ได้แก่ สถานประกอบการที่รับ
นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน  

    ประเด็นการประเมินที่ 1.8) การมงีานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา  
1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 461 คน จาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 483 คน 

2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 
95.45 

3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง
สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักเรียน/นักศึกษาท างาน สถานศึกษา
ทีร่บันักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ 

๔.๑.2 จดุเดน 
       1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ

ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในเรื่องมีจิตสาธรณะ มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม  

       2. สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดบั 5 ดาว 

       3. ผู้เรียนทีส่ าเรจ็การศกึษา สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อในระดับสูงได ้ 
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา 
        1. พัฒนากิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการดูแลแนะแนวและติดตามผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออก

กลางคัน การไม่จบการศกึษาตามเกณฑ์ 
        2. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน

สามารถแข่งขนัด้านทักษะวิชาชีพ ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
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๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศกึษามีโครงการ/กจิกรรม เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ 

ความดีทั้งวิทยาลัย” 
3. โครงการครูทีป่รึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการอบรมและพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศกึษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกยีรติ “ลูกดีศรีสง่า” 
8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดบัภาคและระดบัชาติ 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
                 2.1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                    ประเด็นการประเมินที่ 2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ  
                           1) เชิ งปริมาณ  : รอยละของประเภทวิชาที่ จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา               
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดเพ่ิมเตมิ 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ได้แก่ สถานประกอบการที่สถานศึกษาลงนาม
ความรว่มมือ และส่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน 
                    ประเด็นการประเมินที่ 2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
                          1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 12 สาขาวิชา จากจ านวน
ทั้งหมด 15 สาขาวิชา 
                          2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานทีม่ีการพฒันาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรอืปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรอืก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม รอ้ยละ 80.00 
                          3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวข้องใหการยอมรับ 
สถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม 
หรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่ โรงแรมรอยัลพาวิลเลี่ยมหัวหิน/บริษัททวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส จ ากัด       
บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด/บริษัท สุวรรณชาด จ ากัด/บริษัท จ.เจริญหัวหิน จ ากัด/ บริษัท Geo 
Systems จ ากัด/บริษัท ปราณบุรี พรีเมียร์ ซัพพลาย จ ากัด สาขาหัวหิน ฯ 
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2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ประเด็นการประเมินที่ 2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติ  

                          1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติทีมี่คุณภาพ ร้อยละ 100 
                          2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินตาม
ข้อ 1,2,3,4,5 
                          3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ มีความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
                    ประเด็นการประเมินที่ 2.2.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่ เนนผูเรียน       
เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู้เรียน
เปนส าคญัและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู
เรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรยีนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา และสถานศึกษาในโครงการ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                    ประเด็นการประเมินที่ 3.1.๑) การจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
จ านวน 49 คน จากจ านวนครทูั้งหมด 50  
                                                2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 
50 คน จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                                                3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย จ านวน 50 คน จากจ านวนครทูั้งหมด 50 คน  
                                                4. จ านวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง   
การเรยีนรูในการจัดการเรยีนการสอน จ านวนครู 50 คน จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                                                5. จ านวนครูผูสอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ     
แกปญหาการจัดการเรียนรู จ านวนครู 50 คน จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น  
ร้อยละ 99.60 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ            
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือและสถาน
ประกอบการที่รับนักเรยีน/นักศกึษาเข้าท างาน 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
                           1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จ านวน 50 คน 
จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                                                2. จ านวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน 
และรายวิชาเปนปจจุบัน จ านวน 50 คน จากจ านวนครทูั้งหมด 50 คน                                                           
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                                                3. จ านวนครูผูสอนที่ ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี 
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนร ูจ านวน 50 คน จากจ านวนครทูั้งหมด 50 คน                                                      
                                                4. จ านวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ใน
การเรยีน จ านวน 50 คน จากจ านวนครทูั้งหมด 50 คน    
                                                 5. จ านวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน 
และดานอืน่ ๆ จ านวน 50 คน จากจ านวนครทูัง้หมด 50 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็น
รอ้ยละ 100 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ 
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่ สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการที่รับ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าท างาน และชุมชน 

ประเด็นการประเมินที่ 3.๑.3) การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
                          1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 50 จากจ านวนครูผู้สอนทัง้หมด 50 คน  
                                                2. จ านวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง      
ตอป  จ านวน 50 คน จากจ านวนครูผู้สอนทัง้หมด 50 คน  
                                                3. จ านวนครูผูสอนทีน่ าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 50 คน                                                                                                 
                                                 4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
วิชาชีพ จ านวน 50 คน จากจ านวนครูผู้สอนทัง้หมด 50 คน 
                                                 5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรจ านวน  50 คน  จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 50 คน  
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     
คิดเป็นร้อยละ 100 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ           
ตอสมรรถนะของครผููสอน ไดแ้ก่ สถานประกอบการทีส่่งนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน 
                     ประเด็นการประเมินที่ 5.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน  
                           1) เชิงปริมาณ : จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน
การจดัการเรียนการสอน จ านวน 59 ห้อง จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 59 ห้อง 
                           2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                          3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างดี 
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               2.3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศกึษา ดานการบริหารจดัการตามรายการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

            ประเด็นการประเมินที่ 3.2.2) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการสถานศึกษา  
                           1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ ภายใน
สถานศกึษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
ประการ  
                           3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน เช่น ระบบ e-Office  ระบบ MIS และระบบ ศธ.02 
ออนไลน์ 
                    ประเด็นการประเมินที่ 5.1) อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนา
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู คิดเป็นร้อยละ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ   
โรงฝกงานหรืองานฟารม สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานเพียงพอต่อการใช้งาน มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรอืผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบรกิาร อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมหัวหิน และมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ประเด็นการประเมินที่ 5.2) ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน  
                           1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานศึกษามี
การบริหารจัดการระบบสาธรณูปโภคพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
                           3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผู ใชบริการในระบบสาธารณู ปโภคพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย ผู้เรียน คร ูบุคคลากร มีความพึงพอใจเป็นอย่างด ี

ประเด็นการประเมินที่ 5.3) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ จ านวน
ผู้เรียนทีใ่ช้บริการ 1,584 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 1,742  คน คิดเปน็ร้อยละ 90.92 
                           2) เชิ งคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ            
ศูนย์วิทยบริการมีความพร้อม เพียงพอส าหรับการให้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน ผู้สนใจ          
ใช้บริการหาความรู้ 
                           3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการศูนย์
วิทยบรกิารของสถานศกึษามีความพร้อม เพียงพอส าหรับการให้บรกิาร   
                    ประเด็นการประเมินที่ 5.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา  
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                           1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใชงาน ใน
สถานศกึษา  
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช 
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ใช้ใน
การบริหารจัดการงานสารสนเทศต่างๆได้เป็นอยา่งดี 
                           3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี 
                4) ดานน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  

ประเด็นการประเมินที่ 4.1) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค 
                           1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรยีนการสอนในระบบทวิภาค ี จ านวน
สาขาที่จัดการเรียนการสอน 9 สาขา จากจ านวนทั้งหมด 15 สาขา คิดเปน็ร้อยละ 60.00 
                                                2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาค ี คิดเป็นร้อยละ 21.58 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สถานศึกษาได้ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการตั้งแต่การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ การลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน การคัดเลือกผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม และการวัดผลประเมินผล 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการที่รับ
นักเรยีน/นักศึกษาเข้าท างาน 

๔.2.2 จุดเดน  
                1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั น าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนอยา่งมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
                2. สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ครผูู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                3. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศกึษา 
                4. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อม   
ให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานสารสนเทศในสถานศกึษา 
                5. สถานศกึษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ให้ครบทุกห้องเรียน 

๔.2.3 จุดทีค่วรพัฒนา  
                1. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือก านดรายวิชา
เพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
                2. สถานศึกษาต้องส่งเสริมและจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้  ศูนย์
วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง 
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๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                1. โครงการพัฒนาสัมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
                2. โครงการสัปดาหว์ิชาการแผนกสามัญ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันอาเซียน และสัปดาห์ห้องสมุด 
                3. โครงการเผยแพรน่วัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
๔.3 มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์  
               3.1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน    
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                     ประเด็นการประเมินที ่3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
  .                        1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรทีม่ีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 
57 คน จากจ านวนทั้งหมด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 67.85 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมลูการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
สถานศกึษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ 
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการและชุมชน 

ประเด็นการประเมินที่ 4.2) การระดมทรพัยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
                           1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
จดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมนิและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน การ
สอน สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน มีการ
ระดมทรพัยากร และมกีารประเมินผลการด าเนินงาน 
                           3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมินที่ 4.3) การบริการชุมชนและจติอาสา  
1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวนทั้งหมด 9 

กิจกรรม 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มี

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

ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  
            3.2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้  
                   ประเด็นการประเมินที่ 2.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย  
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                           2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอื งานวิจัย 
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน 

                2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 Suva, FUJI และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
                            2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  
ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
เผยแพร่ ไดแ้ก่ ศูนยโ์อท๊อปหวัหินในการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

๔.3.2 จุดเดน  
                1. สถานศกึษาส่งเสริมให ้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบรหิารสถานศึกษา 
                2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษา 

๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
         1. พัฒนาด้านวิชาการส่งเสริมด้านความรู้  ความสามารถด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียน

สามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ได้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
        ๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ 
การศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 5 ดาน ตามระดบัการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม       
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5  ดาน 25 ขอ การประเมนิ  ดังนี้   

5.1.1 ดานผูเรียนและผูส าเรจ็การศึกษา           
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 
10  
ตารางที ่10 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมนิ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก    
(50) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน (คา่น้ าหนัก×ค่า

คะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยีย่ม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

หรอืการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 3 ดีเลิศ 2 6 
6 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 การมี งานท าและศึกษาต่อของผู้ ส าเร็จ

การศึกษา 
5 ยอดเยีย่ม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 226 
ร้อยละของคะแนน ด้านที ่1 =       ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ × 100       
                                                       235                                                                      

226×100 
235 
=96 

สรุป ระดบัคณุภาพสถานศึกษา ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)                ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
     ปานกลาง (รอ้ยละ 50.00-59.99)         ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ50.00) 
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน          
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคญั และน าไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน อยางมคุีณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 11  
ตารางที่ 11 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการ
ประเมิน 

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(10) 
คะแนนทีไ่ด้ 

จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดบั 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเตมิ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   5  
 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยีย่ม 2 10 
 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

5 ดีเลิศ 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
รอ้ยละของคะแนน ด้านที ่2   =   ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100 
                                                      50 
 

50×100 
50 

= 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่2 ด้านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
  ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)        ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99        ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.3 ดานครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษา          
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตาม มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผูสอน และผบูริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที ่ก าหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 12  
ตารางที ่12 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมนิ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(20) 
คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดบั 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  
 1.1 การจดัการเรยีนการสอน 5 ยอดเยีย่ม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 5 ยอดเยีย่ม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล 

สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 100 
รอ้ยละของคะแนน ด้านที ่3 = ผลรวมคะแนนที่ได้ × 100 
                                                  100 

 100 × 100 
100 

= 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 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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5.1.4 ดานการมีสวนรวม            
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัด  การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยก
ระดบัและ พฒันาคณุภาพสถานศกึษา ปรากฏผลดังตารางที่ 13  
ตารางที ่13  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(10) 
คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก×ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจติอาสา 5 ยอดเยีย่ม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 

รอ้ยละของคะแนน ด้านที่ 4 = ผลรวมคะแนนทีไ่ด ้× 100 
                                                  50 

50 × 100 
50 

= 100 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ด้านที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)        ดีเลิศ (รอ้ยละ 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 ดานปจจัยพ้ืนฐาน            
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรบับริการ เอ้ือตอการจดัการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 14  
ตารางที่ 14 ผลการประเมินดานปจจยัพืน้ฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมนิ 

(ค่าน้ าหนัก×ค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        
โรงฝึกงาน หรอืงานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยีย่ม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ดีเลิศ 2 1 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน 

ด้านสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
รอ้ยละของคะแนน ด้านที ่4 = ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ × 100 
                                                  50 

50 × 100 
50 

= 100 
สรปุ ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม  (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)        ดีเลิศ (รอ้ยละ 70.00-79.99)         ดี (รอ้ยละ 60.00 -69.99)  
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)   
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา       
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที ่15  

ตารางที่ 15 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเปนรายดาน        
ที ่ ด้านการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(100) 
คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน×น้ าหนัก

คะแนนของด้าน) 
คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

50 226 226 × 50     = 48 
       250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10 50 50 × 10     = 10 
       50 

3 ครูผู้สอนและผู้บรหิาร 
 

20 100 100× 20     = 20 
       100 

4 การมีสว่นร่วม 
 

10 50 50 × 10     = 10 
       50 

5 ปัจจัยพ้ืนฐาน 
 

10 50 50 × 10     = 10 
       50 

รอ้ยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม  98 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
      ดีเลิศ        (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
      ดี             ( ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง   (รอ้ยละ 50.00 – 59.99) 
      ก าลังพัฒนา(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมขึ้น โดยมีเปาหมายใน การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคณุภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  
          ตารางที่ 16 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
ตารางที่ 16  แสดงแผนพัฒนาด้านความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเดน็การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4 . โครงการอบรมและพัฒ นาเพ่ื อปรับ เปลี่ ยน
พฤตกิรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรยีน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทนุการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรีสง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 
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1.2 ด้านทักษะและการประยุต์ใช้ 
ตารางที่ 17  แสดงแผนพัฒนาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
4 . โครงการอบรมและพัฒ นาเพ่ื อปรับ เปลี่ ยน
พฤตกิรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
6. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรีสง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 18  แสดงแผนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้ง
วิทยาลัย” 
3. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรยีน นักศึกษา 
4 . โครงการอบรมและพัฒ นาเพ่ื อปรับ เปลี่ ยน
พฤตกิรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการจัดหาทนุการศึกษา 
6. โครงการแก้ปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
7. โครงการประชุมผู้ปกครอง และเชิดชูเกียรติ  
“ลูกดศีรสีง่า” 
 

2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ 

3. ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
ตารางที ่19  แสดงแผนพัฒนาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศกึษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

1. โครงการพัฒนาสัมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการลงนามความรว่มมือกับสถานประกอบการ 
และมอบโล่เชิดชูเกียรติ 

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การค านวน 

1. โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 20  แสดงแผนพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบอินเตอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงในสถานศึกษา 

 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตารางที่ 21  แสดงแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 1. โครงการจดัท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 1. โครงการพัฒนาพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
2. โครงการสัปดาหห์อ้งสมุด 

3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. โครงการพัฒนาบุคคลากร 
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2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตารางที่ 22  แสดงแผนพัฒนาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบ เครือข่าย อินเตอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงในสถานศึกษา 

2. การบริการชุมชนและจิตอาสา 1. โครงการพฒันานวัตกรรมสู่ชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 23  แสดงแผนพัฒนาด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 1. โครงการจดัท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ตารางที่ 24  แสดงแผนพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่ง
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ 
3. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ 
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ภาคผนวก ก 

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลตั้งอยู่เลขที่ 3/63 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77110 มีเนื้อที่ 10.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 196 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 98 กิโลเมตร โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ 
2529 โดยมีเป้าหมายใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์เดิม ต่อมาทางส านักพระราชวังได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือสร้างโรงเรียนสารพัดช่างขึ้นในบริเวณ
พระราชวังไกลกังวล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกลาที่ 9 ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด าเนิน
มาประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2528 และเปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 
ชั่วโมง รุ่นแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2530 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เดือนมิถนุายน 
พ.ศ 2533 จนถึงปัจจุบัน 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในแบบปกติและทวิภาคี ประกอบด้วยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผู้บริหารจ านวน 5 คน ครูจ านวน 
56 คน บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 19 คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 1,270 
คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 344 คน ได้รับงบประมาณประจ าปีทั้งสิ้น 
71,517,654.49 บาท  
2. ผลการประเมินตนเอง 
    2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    2.2 หลักฐานสนับสนุน 
          2.2.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2.2.2 โครงการปลูกจิตส านึกรักทรัพยากร ป่าไม้  
2.2.3 โครงการแขง่ขนักีฬาระดบัสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  
2.2.4 โครงการพัฒนาคนเกง่ คนด ีและมีความสุข 
2.2.5 โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน 
2.2.6 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2.2.7 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและ

ระดับชาติ 
2.2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

          2.2.9 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดบัภาคและระดับชาติ 
2.2.10 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

ตลาด(ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา) 
2.2.11 โครงการอาชีวะอาสาและพัฒนา 
2.2.12 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
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2.2.13 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ 
2.2.14 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ 
2.2.15 โครงการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2.2.16 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
2.2.17 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู 

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

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีสาระสาคัญประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่    
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  2) ข้อมูลปัจจุบันของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 
(Vision) 2) พันธกิจ (Mission) 3) ยุทธศาสตร์ (Purpose) และ 4) แผนยุทธศาสตร์(Strategic) วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสามารถน า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ผลการจัด
การศกึษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษา
ไดร้ับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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ภาคผนวก ข 
รางวัลของสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียน 
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