
 



 

ค ำน ำ 
 

 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามวัตถุประสงค์ของการรายงานการประเมินตนเอง ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี นั้น 
 คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้ด าเนินการ
ประเมินตนเองด้วยความมุ่งมั่นในการจัดท าโดยได้วางแผนการด าเนินงาน  ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการต่างๆรายงานประจ าปี และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมข้อมูล 
จากรายงานการประเมินตนเองของครูซึ่งได้รวบรวมวิเคราะห์ผลแล้วสรุปรวมแต่ละสาขาวิชา หลังจากนั้น จึง
มาวิเคราะห์และสรุปในภาพรวมของวิทยาลัยฯ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มน าเสนอผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุง ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินงาน  เพื่อรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เอกสารการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR  ปีการศึกษา  2561)  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา สถานศึกษา  ท าให้ทราบถึงจุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนาในการปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานศึกษา และยังเป็นเอกสารข้อมูลใช้ประกอบการประเมินภายในของสถานศึกษา  ตาม
นโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้สถานศึกษา น าผลการประกันคุณภาพมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและชุมชนต่อไป 
 คณะกรรมการด าเนินงานขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือให้รายงานการประเมินตนเอง 
ส าเร็จด้วยดีมา ณ โอกาสนี้           
 

   วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
       31 พฤษภาคม  2562 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
      วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้บริหารจัดการสถานศึกษา และด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
ชองวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน  ประเด็น และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 
    1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐาน ค่าคะแนน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 87.82 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 92.50 

รวม 92.44 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม” จ านวน   5 ประเด็น 
 ตัวบง่ช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ”   จ านวน   - ประเด็น 
       ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”  จ านวน   - ประเด็น 

   ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ปานกลาง” จ านวน   - ประเด็น 
  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ก าลังพัฒนา”       จ านวน   -  ประเด็น 
 

การประเมินคุณภาพ น  าหนัก คะแนน ผลการประเมิน 
1.ด้านผู้และผู้ส าเร็จการศึกษา 50 220 88.00 
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 44 88.00 
3.ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 100 
4.ด้านการมีส่วนร่วม 10 50 100 
5.ด้านปัจจัยพื้นฐาน 10 50 100 

รวม 100  92.80 
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ประเด็นที่ ผลการประเมิน 
1.1 ด้านความรู้ 87.50 
1.2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 87.50 
1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 88.46 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88.00 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
2.4 ด้านการน านโยบบายสู่การปฏิบัติ 100 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100 
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งาวิจัย 85.00 

 
1.2 จุดเด่น 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้
ด าเนินการได้อย่างประสบผลส าเร็จ ในการสร้างและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ แปลงสาธิตโครงการชีววิถี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีความริเริ่มท่ีจะพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม อัตลักษณ์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดได้ ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีการจัดกิจพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
แนวทางปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 วิทยาลัยการอาชีพพนมวน มีการจัดการศึกษาโดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ให้มีคุณภาพด้านมาตรฐาน และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดการเรียนการสอน ท้ังในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขางานยานยนต์ และสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานธุรกิจ
ค้าปลีก ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีการท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ได้แก่ บริษัทไทยฟู๊ด จ ากัด มหาชน บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด ซึ่งวิทยาลัยได้จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นการเรียนการสอนแบบ PJBL เน้นการสร้างนวัตกรรมด้านส่ิงประดิษฐ์ น าความรู้ท่ีได้รับเผยแพร่สู่
ชุมชน และสังคม ได้รับรางวัลและเป็นท่ียอมรับของชุมชนในหัวข้อการน้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน จนได้รับรางวัลระดับภาคกลาง และรางวัลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ยังมีจุดท่ี
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ 

1. จัดหานวัตกรรมส่ือการเรียนการท่ีทันสมัย 
2. จัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
3. ใช้กิจกรรมโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดการทดสอบความรู้ทางภาษา ทาง

วิทยาศาสตร์ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจใจในการ
แก้ปัญหาได้อย่างดี 

6. มีการจัดอบรมครูเพื่อสร้างนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน น าข้อเสนอแนะจากสรุปผลการปฎิบัติงาน แผนงาน//โครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยจัดให้ผู้เรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้
ประกอบ การ และจัดโครงการ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ สู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มุ่งมั่นผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มี
คุณธรรม มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
และ มีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐาน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
  2. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมบริการวิชาชีพและจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อให้
ประชาชน ชุมชน ท่ีได้รับการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการบริการ
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วิชาการและวิชาชีพ   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E TO E)  โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 108 อาชีพ 
  3. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  ได้แก่ โครงการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
  4. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในการสร้างระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มี
การบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ระดับแผนกวิชา เกณฑ์การประเมินภายในโดย
ต้นสังกัด (สอศ.) เกณฑ์การประเมินภายนอก (สมศ.) เกณฑ์ การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน
การสอน และการจัดการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้น าเสนอผลงานท่ีโดดเด่น เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น น าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้เป็นแบบอย่างท่ีดี ได้แก่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
     ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และวิทยาลัยเทคนิค ได้เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้เข้าร่วมในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2548  โดยการด าเนินโครงการเกิดขึ้นจากการท่ี  ส านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มี
นโยบาย ในการขยายผลการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สู่ สถานศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 49 แห่ง ท่ีแจ้งความประสงค์ต้องการด าเนินโครงการฯ
โดยการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้วางแผนการ
ด าเนินโครงการภายใต้การด าเนินกิจกรรมท้ัง 4 เรื่อง ของโครงการ ได้แก่ การเกษตร  การประมง  การปศุสัตว์ 
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อการมีภูมิคุ้มกันและปรับระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการชีว
วิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.วัตถุประสงค์ 
  โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการท าการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 
  1 เพื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ในการส่งเสริมวิถีของคนไทย 
ให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ 
  2 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ให้เกิดการเกื้อกูลกันและให้ความรู้ ความเข้าใจในการเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมี ไม่ท าลายระบบนิเวศ 
  3 เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
สู่สุขภาพอนามัยท่ีดี อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  4 เพื่อส่งเสริมให้ท าเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  
  3. ขอบเขต   
   ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
  1. การขยายผลกิจกรรมโครงการ ณ ชุมชนบ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11 ต าบลวังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี 
  การขยายผลกิจกรรมของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ชุมชน ท้องถิ่น ในโครงการพัฒนา

รูปแบบและการยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปี

งบประมาณ 2561 กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และ กิจกรรมพัฒนา (Top Up) น า

เทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรม ได้ด าเนินการอบรมความรู้ ให้กับประชาชน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11 ต าบลวัง

ไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน โดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นระดับ

ความพึงพอใจต่อผลการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.74 

  2. การขยายผลกิจกรรมโครงการฯ ณ ชุมชนบ้านวังรัก  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี      
     การขยายผลกิจกรรมของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ชุมชน ท้องถิ่น ในโครงการ
พัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และ กิจกรรมพัฒนา (Top Up) น า
เทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรม ได้ด าเนินการอบรมความรู้ ให้กับประชาชน บ้านวังรัก  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโรง  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม จ านวน 25 คน โดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นระดับความพึง
พอใจต่อผลการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.80 
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        3. การขยายผลกิจกรรมโครงการฯ ณ ชุมชนหมู่บ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโรง อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
                 การขยายผลกิจกรรมของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน สู่ชุมชน ท้องถิ่น ในใน
โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการอบรมความรู้ ให้กับประชาชน หมู่บ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม จ านวน 25 คน โดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นต่อผล
การจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.89 
  ขอบเขตด้านเนื อหา  
           1. หลักสูตรวิชาการท าน้ ายาล้างจาน  

  2. หลักสูตรวิชาการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

  3. หลักสูตรวิชาการท ายาหม่องสมุนไพร 

   4. หลักสูตรวิชาการขยายจุลินทรีย์ EM  

  ขอบเขตด้านเนื อหา 

  การด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ หลักสูตรวิชาการท าน้ ายาล้างจาน ด าเนินการฝึกอบรม

และการสาธิตการพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11   ต าบลวังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  

จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี  3 - 4 เมษายน   2561 

2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ หลักสูตรวิชาการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ ด าเนินการฝึกอบรม
และการสาธิตการพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11   ต าบลวังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี  3 - 4 เมษายน   2561 

3. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ หลักสูตรวิชาการท ายาหม่องสมุนไพร ด าเนินการ
ฝึกอบรมและการสาธิตการพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน บ้านวังรัก  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี  1 - 2  เมษายน  2561 

4. กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ หลักสูตรวิชาการขยายจุลินทรีย์ EM ด าเนินการ
ฝึกอบรมและการสาธิตการพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน บ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโรง อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุร ีในวันท่ี  29 – 30  มีนาคม 2561   

 
       4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.ประชาชนได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการ วางแผน
ประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้  
  2.กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปล่ียนความรู้  
  3.ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
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  4.สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอกอย่างมี มาตรฐานสากล  
  5.ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
      
      5. วิธีด าเนินการ 
  ในการด าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ด าเนิน
โครงการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ขั้นตอนวิธีด าเนินการ 
      ขั้นที่ 1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
     ขั้นที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
      ขั้นที่ 3 จัดอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
      ขั้นที่ 4 นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการฯของกลุ่มเป้าหมาย 
     ขั้นที่ 5 ถอดบทเรียนอาชีพ 
               ขั้นที่ 6 ศึกษาผลความพึงพอใจและผลท่ีได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
    ประชากรในพื้นท่ี อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 100 คน 

2. ขั้นตอนวิธีด าเนินการ 
   ขั้นที่ 1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
  1.1 การประชาสัมพันธ์ 

        - ประสานงานกับผู้น าชุมชน ท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกร 
1.2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
    - ประสานงานกับผู้น าชุมชน ท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกร 
1.3 รูปแบบการจัดฝึกอบรม 

       - ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
1.4 สถานท่ีจัดฝึกอบรม 

              - ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11   ต าบลวังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัด
กาญจนบุรี 
           - ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
              - ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังรัก  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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                   1.5 หลักสูตรท่ีจัดอบรม 
                - หลักสูตรวิชาการท าน้ ายาล้างจาน  

               - หลักสูตรวิชาการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

               - หลักสูตรวิชาการท ายาหม่องสมุนไพร 

                - หลักสูตรวิชาการขยายจุลินทรีย์ EM  

       1.6 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ตามค าส่ังวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  กาญจนบุรี 
ขั นที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ท่ีสนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู ้ซึ่งแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา มี 2 ประเภท คือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   1. แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
     1.1 แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่นบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ส่ิงมีชีวิตฯลฯ 
     1.2 แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุดสถานศึกษา  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการฯ 
ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอินเทอร์เน็ต  สวนหย่อม  แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          2. แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  2.1 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ า ทะเล สัตว์ 
  2.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่นชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรม สถานท่ีส าคัญ  สถานประกอบการ และการใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เป็นงานท่ี
สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว  ภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนคือ การเป็นบุคคลแห่การเรียนรู้ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแต่การด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ยังไม่เป็นระบบ  และกระบวนการท่ีชัดเจนแหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไมไ่ด้ถูกใช้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติก็ถูกละเลย ไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็น
ผู้น าการด าเนินการสู่ความส าเร็จ โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน ซึ่งมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
             สถานศึกษาก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยท าความเข้าใจนโยบาย ตามแผนหลัก 
หลักสูตร รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
  1.2 จัดต้ังคณะกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื เพื่อ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมของชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการ  
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  1.3 จัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
   คณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน มีบทบาทท่ีส าคัญ
ท่ีจะเป็นผู้ส ารวจความพร้อมของชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรูโ้ครงการชีว
วิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ให้สามารถด าเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม 
   1.4 การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน 
   สถานศึกษาด าเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกๆฝ่ายในสถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   1.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
   สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อให้แหล่งเรียนรู้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.ขั้นการด าเนินงาน (Do) 
    สถานศึกษามีแนวทางการสร้างและพัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ดังนี ้

  2.1 จัดต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้  
                  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตาม
ความพร้อมท่ีได้ส ารวจชุมชน และการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังในสถานศึกษาและชุมชน ก าหนดแหล่งเรียนรู้ตาม
ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
   2.2 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
        ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามสารสนเทศท่ีมีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ 
จัดระบบการใช้ส าหรับผู้เรียนและผู้สนใจ 
   2.3 ผู้เรียนและผู้สนใจใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวมข้อมูลการใช้ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
 3. ขั้นตรวจสอบ ก ากับติดตาม (CHECK) 
      สถานศึกษาก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาและการใช้แหล่ง
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 

     การสรุปรายงานการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เริ่มด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และเสร็จส้ินการด าเนินการ และเพื่อสรุปเป็นรายงานน าเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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ขั้นที่ 3 จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์และประมวลผลกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ลงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานกับชุมชน พร้อมส ารวจชุมชนท่ีมีตวามพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
  3. คัดเลือกหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน ตามกิจกรรมของโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 
  4. จัดท าประกาศแต่งต้ังคณะท างาน ในการวางแผนการด าเนินโครงการฯและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้กับชุมชน 
  5. ประสานงานกับผู้น าชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
  6. ประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ีการจัดโครงการฯการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของ
ชุมชน 
  7. คณะท างานประชุม ร่วมวางแผนการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  8. ด าเนินการติดตามกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม 
  9. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการฯและการฝึกอบรม 

     9.1 หลักสูตรวิชาการท าน้ ายาล้างจาน ด าเนินการฝึกอบรม ในวันท่ี  3 - 4 เมษายน   2561 

   9.2 หลักสูตรวิชาการท ายาหม่องสมุนไพร ด าเนินการฝึกอบรม ในวันท่ี  1 - 2  เมษายน  2561 
   9.3 หลักสูตรวิชาการขยายจุลินทรีย์ EM ด าเนินการฝึกอบรม ในวันท่ี  29 – 30  มีนาคม 2561 

       10. วิเคราะห์และประเมินผลโครงการตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
ขั้นที่ 4 นิเทศติดตามการด าเนินงานการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 

    1. ลงพื้นท่ีติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคหลังจาการฝึกอบรม 
    2. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ผ่านผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพื้นท่ี 

ขั้นที่ 5 ถอดบทเรียนอาชีพ 
  จัดกิจกรรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนจากการรวบรวมเทคนิค วิธีการ 
ขั้นตอน กระบวนการผลิต การดูแลรักษา  รวมถึงการวางแผนการจ าหน่าย การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
เพื่อเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป 

ขั้นที่ 6 การศึกษาความพึงพอใจและผลท่ีได้รับของกลุ่มเป้าหมาย 
  - เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยแบบสอบถามมี
องค์ประกอบ 3 ตอน ดังนี่ 
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       6.1.1 ตอนท่ี 1 สถานะภาพท่ัวไป 
       6.1.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยแบบสอบถามมีจ านวน 1 ตอน เป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับดังนี้ 
   5 หมายถึง มีความพึงพอ ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอ ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอ ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอ ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอ ในระดับน้อยที่สุด 
     6.1.3 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีจ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ แบบสอบถามความพึ่งพอใจ โครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผู้วิจัยได้ส ารวจผู้ร่วม โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื จ านวน 80 คน ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 จ านวน 30 คน กิจกรรมท่ี 2 จ านวน 25 คน และ กิจกรรมท่ี 3 จ านวน 25 คน 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน า
ค่าเฉล่ียท่ีได้มาแปลความหมาย โดยถือเกณฑ์ ของ จอห์นดับเบิลยู เบสท์ แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดับ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า โดยก าหนดระดับค่าความพึงพอใจดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ความหมาย 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยท่ีสุด 

 
เฉล่ียในแต่ระดับช้ัน 
โดยใช้สูตรค านวณ หาช่วงกว้างของช้ัน ดังนี ้
ความกว้างอันตรภาคช้ัน = (ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด – ข้อมูลท่ีมีค่าต่ าสุด) 
                        จ านวนช้ัน 

=    ( 5 -1) 
        5 
= 0.8 
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 ดังนั้นจึงสามรถก าหนดเกณฑ์เฉล่ียของระดับความกว้าง 

ระดับคะแนน ความหมาย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 
6. สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อ 
   1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
   2.เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในแหล่งเรียนรู้ แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
   3. เพื่อศึกษาผลการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย ตามแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน กลุ่มเป้าหมายคือ จ านวน 80 คน โดยด าเนินการระหว่างเดือน  มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 
เดือน เมษายน พ.ศ.2561 โดยด าเนินการใน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
   ขั้นที่ 1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
      ขั้นที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
       ขั้นที่ 3 จัดอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
      ขั้นที่ 4 นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการฯของกลุ่มเป้าหมาย 
      ขั้นที่ 5 ถอดบทเรียนอาชีพ 
            ขั้นที่ 6 ศึกษาผลความพึงพอใจและผลท่ีได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย 
  สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี ้
   1.  ผลการส ารวจกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
        - ประชาชนมีความต้องการในการพัฒนาอาชีพ 
                 - ประชาชนต้องการรับการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม 
       - ประชาชนต้องการอาชีพท่ีสามารถท าในครัวเรือนได้ 
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   2. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
      - พัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่าย การด าเนินงานโครงการฯของวิทยาลัยฯกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
     - ขยายบทบาทและยกระดับแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ให้มีมาตรฐาน 
  3. ผลการจัดอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
      - ประชาชนได้พัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพ ต่อยอดอาชีพท่ีท าอยู่ 
      - ประชาชนมีการแลกเปล่ียนความรู้และรวมกลุ่มกันได้ท้ังในชุมชนสามารถพบเจอกันได้ 
      - ประชาชนต้องการอาชีพท่ีสามารถท าในครัวเรือนได้ 
      - ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดความสามัคคี 
  4. ผลการนิเทศติดตามการด าเนินงานอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 
      - ประชาชนต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพ ต่อยอดอาชีพ ท่ีท าอยู่ให้ดีขึ้น 

     - ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 
     - ประชาชนน าไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนและสร้างเป็นอาชีพเสริม 
     - ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
     - ขยายบทบาทและยกระดับแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน มีมาตรฐานดีขึ้น
กว่าเดิม 
    - ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดความสามัคคี 
 5.การถอดบทเรียนอาชีพ 
     ผลการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา หลักสูตรวิชาการท าน้ ายาล้างจาน หลักสูตรวิชาการท าปุ๋ยหมัก
โบกาฉิ  หลักสูตรวิชาการท ายาหม่องสมุนไพร และ หลักสูตรวิชาการขยายจุลินทรีย์ EM ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถ น าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในครัวเรือน และแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง ในครอบครัว ท าให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่น มีความสามัคคี เกิดความปรองดอง จากการอบรมไปใช้ขยายผลโครงการโดยการน าไปท าท่ี
บ้าน พบว่าประชาชนในชุมชน มีการด าเนินโครงการฯในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากการด าเนิน
โครงการ 
 6.ศึกษาความพึงพอใจและผลท่ีได้รับของกลุ่มเป้าหมาย 
 สรุปผล 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานในการส่งเสริมโครงการ ทางวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ท าการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการฯ จ านวน 3 แหล่ง คือ 

 1. แหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนบ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11   ต าบล
วังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
      2. แหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนบ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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  3. แหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บ้านวังรกั  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนอง
โรง  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
   ความพึงพอใจ ในการจัดอบรม ให้กับประชาชนในชุมชน จ านวน 3 ชุมชน พบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความคิดเห็นในระดับคะแนนเฉล่ียแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับดังนี้ 
  ล าดับท่ี 1 ชุมชนหมู่บ้านหนองกระจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี โดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นต่อผลการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.89 
  ล าดับท่ี 2  ชุมชนบ้านวังรัก  หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี      
โดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นระดับความพึงพอใจต่อผลการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.80 
   ล าดับท่ี 3 ชุมชนบ้านวังสมบูรณ์ หมู่  11   ต าบลวังไผ่  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัด
กาญจนบุรีโดยผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นระดับความพึงพอใจต่อผลการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
4.74 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื นฐานสถานศึกษา 

 
2.1 ขอมูลพื นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา  
ที่อย ู
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 
โทรศัพท 034579597 โทรสาร 034579296 
E-mail pntcollege@hotmail.com Website www.pnt.ac.th 
ประวัติสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่งขึ้นสอดคลองเพียงพอ
กับความตองการ ของประชาชนในชนบท และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นรวมทั้งกาวทัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวมของประเทศ จึงจัดต้ังสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น 
เพื่อ จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาท่ีขาดแคลนซึ่งเปนความตองการของทองถิ่น
รวมทั้งของ ประเทศ อันจะเปนการเสริมสราง และพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพในการประกอบ
อาชีพ และมี คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2534 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ท่ีอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
วันท่ี 18 มิถุนายน 2540 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ต้ังอยู เลขท่ี 240 หมู ท่ี 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอ    
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 135 ไร เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางยนต
และแผนก พาณิชย (บัญชี, คอมพิวเตอร) โดยเปดการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไปโดยใน
อนาคตจะขยาย การเรียนการสอนอีกหลาย แผนกวิชาโดยในสวนของอาคารเรียนของวิทยาลัย ท่ีใชในการ    
เปดการสอนในปแรกนี้เปน อาคารชุดช่ัวคราว สวนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการโรงฝกงานในแผนการ
จัดต้ังวิทยาลัย วิทยาลัยจะไดงบ ประมาณในการด าเนินการแบบเต็มรูปดวยเงินงบประมาณเปนเงินประมาณ 
160   ลานบาทในล าดับตอไปโดยจะเริ่มการกอสรางต้ังแตปงบประมาณ 2541 นี้เปนตนไป 
 

อนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ไดรับการสนับสนุน จากชาวอ าเภอพนมทวน เปนอยางดี ดวยหวัง  
วาวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จะเปนวิทยาลัยท่ีเอื้อประโยชนตอชุมชน สงเสริมใหการศึกษาดานอาชีวศึกษา
ของชาว อ าเภอพนมทวนกาวหนาไป ในทางท่ีดีขึ้น และนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนยังไดรับความ
อนุเคราะห และ อุปถัมภจากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ(เจา-คุณไพบูลย) เจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะกรรมการท่ี ปรึกษา ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการกอสรางตึกอาคารอ านวยการอีกดวย 
การจัดการศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีก าหนด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ
จัด อาจารยผูสอนท่ีมีศักยภาพ สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสอน พัฒนาการใชส่ือการเรียนการสอน สนับสนุนการ
วิจัยในช้ัน เรียนการจัดท าแผนการสอนท่ีไดมาตรฐานบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และวัดผลประเมินผลการ
เรียนตาม สภาพจริง โดยเปดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  2  สาขางาน  คือ 

- สาขางานยานยนต (ปกติ) 
- สาขางานยานยนต(ทวิศึกษา) 
- สาขางานไฟฟาก าลัง (ปกติ) 
- สาขางานไฟฟาก าลัง(ทวิศึกษา) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  2  สาขางาน  คือ 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปกติ) 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 1 สาขางาน คือ 
- สาขางานเทคนิคยานยนต (DVE) 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 2 สาขางาน คือ 
- สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (DVE) 

สภาพชุมชน 
อ าเภอพนมทวน ต้ังอยูทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  อ าเภอหวยกระเจา 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  อ าเภออูทอง และ อ าเภอสองพี่นอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
ทิศใต ติดกับ  อ าเภอทามวง และ อ าเภอทามะกา 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อ าเภอบอพลอย 

  พื้นท่ี : 535.78 ตารางกิโลเมตร ความหนาแนน : 97.36 คน / ตารางกิโลเมตร 
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สภาพเศรษฐกิจ 

1.อาชีพหลัก ไดแก ท านาขาว ท าไรออย เล้ียงวัว 
2.อาชีพเสริม ไดแก ทอผา 
3.จ านวนธนาคาร มี 3 แหง 
การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ไดแก ขาว ออย มันส าปะหลัง 

สภาพสังคม 
การปกครองสวนภูมิภาค : อ าเภอพนมทวน แบงพื้นท่ีการปกครองออกเปน แบงพื้นท่ีการปกครอง

ตามพระ ราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองท่ีออกเปน 8 ต าบล 103 หมูบาน 
ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยท่ัวไปมี 3 ฤดู 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 144 0 57 201 

ปวช.2 116 0 30 146 

ปวช.3 75 7 25 107 

รวม ปวช. 335 7 112 454 
 

ระดับชั น ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 9 37 46 

ปวส.2 0 38 38 

รวม ปวส. 9 75 84 

 

ขอมูลผสู าเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

ระดับชั น แรกเขา ส าเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 147 77 52.38 

ปวส.2 19 16 84.21 

รวม 166 93 56.02 

 

ขอมูลผสู าเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั น แรกเขา ส าเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 99 66 66.67 

ปวส.2 35 26 74.29 

รวม 134 92 68.66 
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ขอมูลบุคลากร 

 
ประเภท 

 
ทั งหมด
(คน) 

มีใบ
ประกอบ 
วิชาชีพ
(คน) 

สอน
ตรง 
สาขา
(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอ านวยการ/ รอง

ผูอ านวยการ/ ผูชวยผูอ านวยการ 

 
2 

 
2 

 
- 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับการ
รับรอง 

9 9 7 

ขาราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 7 7 6 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 7 4 6 

เจาหนาท่ี 8 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ) 7 - - 

รวม ครู 23 20 19 

รวมทั งสิ น 40 20 19 

 

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ 
ปวช.(สาขาวิชา) 

ระดับ 
ปวส.(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 

พาณิชยกรรม 2 3 5 

รวมทั งสิ น 4 5 9 
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ขอมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอื่น ๆ 4 

รวมทั งสิ น 8 

 

ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 1,571,130.00 

งบด าเนินงาน 1,995,450.00 

งบลงทุน 1,200,000.00 

งบเงินอุดหนุน 3,519,260.00 

งบรายจายอื่น 2,033,900.00 

รวมทั งสิ น 1,0319,740.00 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา  
ปรัชญา 

ทักษะดี มีวินัย ใฝพัฒนา รูคุณคาชีวิต 
อัตลักษณ 

เนนคุณธรรม น าวิชาชีพสูสังคม 
เอกลักษณ 

เนนวิชาชีพบริการสูชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน 

มงุมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อยางมีคุณภาพ เพื่อสนองความตองการของสถานประกอบการและชุมชน 
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พันธกิจ 

พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรวูิชาชีพใหไดมาตรฐาน 
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
1.สถานศึกษาใชหลักสูตรสมรรถนะในการจัดการเรียนรท่ีูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2.ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูน ามืออาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสูความ  

เปนเลิศ 
3.สถานศึกษามีวิจัยและนวัตกรมเทคโนโลยีและเผยแพรแกชุมชน 
4.สถานศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีและถายทอดและวิทยาการและเทคโนโลยีใหแกชุมชน 

และสังคม 
5.สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
6.สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไดมาตรฐานตรงตามความตองการ

ของผูเรียน 
7.สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูวิงชาชีพตามมาตรฐานสาขาท่ีเปดสอน 
8.สถานศึกษาใชระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยหลักธรรมมาภิบาล 

และ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.สถานศึกษามีเครือขายและใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
10.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีการสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการ 

อาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2. เสริมสรางความรูวิชาชีพและทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความรวมมือกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวของ 
2. พัฒนาแผนการเรียนรแูละมุงสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ       

คานิยมหลัก 12 ประการ 
3. พัฒนาการเรียนรดูวยการปฏิบัติจริงโดยใชโครงการเปนฐาน (PBL) และ STEM Education 
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4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและ ความเปนผูน าดวยกิจกรรม อวท. ใหเปนสถานศึกษา
คุณธรรม 

5. เสริมสรางทักษะและประสบการมืออาชีพใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
6. เสริมสรางความรูและประสบการณของผูบริหารในการจัดการศึกษาใหเปนผูน ามืออาชีพ 
7. สรางเครือขายการใชทรัพยากร บุคคลรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
8. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ    

ถายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม 
9. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดท างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชน

และสังคม 
10. เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนางานอาชีพใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 
11. พัฒนาแหลงการเรียนรดูวยเทคโนโลยีสมัยใหมใหไดมาตรฐาน 
12. เสริมสรางความรูวิชาชีพและทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
13. จัดต้ังศูนยการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะทาง 
14. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพของชุมชน 
15. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาพอเพียง 
17. พัฒนาประสิทธิภาพของเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
18. สรางความเขมแข็งและขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ประเมินศูนยบมเพาะ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเมิน อวท. ดีเดน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเมินศูนยบมเพาะ รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

ประเมิน อวท. ดีเดน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายทรงศักด์ิ พบบอเงิน 
ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐคนรนุใหม เครื่องมือชวยเหลือรถยนตบนท
อง ถนน 2 in 1 

 
รองชนะ  
    เลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
กาญจนบุรี 

นายเทอดศักด์ิ อินทรนุช 

ที่ปรึกษา กีฬาหมากลอม ประเภทคผูสม 

รองชนะ 

เลิศ 

 
ภาค 

 
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายพิพัฒน บุญศิริ รางวัล
เชิดชูเกียรติ “วันครู” 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางกัญญา หมอกลาง 
รางวัลเชิดชูเกียรติ “วันคร”ู 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางกัญญา บุญศิริ รางวัล
เชิดชูเกียรติ “วันครู” 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางรุงฤดี พรายมณี รางวัล
เชิดชูเกียรติ “วันครู” 

 
รางวัลอื่น ๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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รางวัลและผลงานของผเูรียน ปการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายศรศรัณย สีเงิน 
สิ่งประดิษฐคนรนุใหม เครื่องมือชวยเหลือรถยนตบนทองถนน 2 
in 1 

 
รองชนะ 

เลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
กาญจนบุรี 

นายศุภกิจ น ้าดอกไม 
สิ่งประดิษฐคนรนุใหม เครื่องมือชวยเหลือรถยนตบนทองถนน 2 
in 1 

 
รองชนะ 

เลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
กาญจนบุรี 

นายเจษฎา มณฑา  
กีฬาหมากล้อม 

รองชนะ 
เลิศ 

 
ภาค 

 
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.บุญจิรา นามแสงผา 
กีฬาหมากลอม 

รองชนะ 
เลิศ 

 
ภาค 

 
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.ธัญลักษณ สุภาพ 
โครงงานวิทยาศาสตร ลูกประคบสมุนไพรจากหัวเปาะ 

 
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
กาญจนบุรี 

น.ส.สุมณฑา นุมเจริญ 
โครงงานวิทยาศาสตร ลูกประคบสมุนไพรจากหัวเปาะ 

 
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
กาญจนบุรี 
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รางวัลและผลงานของผเูรียน ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายทศพล อาจวิชัย 

กีฬาเปตอง 

 

รองชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

น.ส.ศศ ิวิเศษสิงห

กีฬาเปตอง 

 

รองชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจุฬพงษ เสาศิริ 

กีฬาหมากลอม 

 

ชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.บุญจิรา นามแสงผา 

กีฬาหมากลอม 

 

ชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.กวินดา ผิวเงิน 

กีฬาหมากลอม 

 

ชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.รวิสรา โพธ์ิทอง 

กีฬาหมากลอม 

 

ชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.ฐิติมา สุขแสง 

กีฬาเซปกตะกรอหญิง 

 

รองชนะเลิศ 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ธันยาพร ปทุมสูตร 

กีฬาเซปกตะกรอหญิง 

 

รองชนะเลิศ 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ตมิสา สรอยอยู

กีฬาเซปกตะกรอหญิง 

 

รองชนะเลิศ 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ธัญลักษณ สุภาพ 

สิ่งประดิษฐคนรนุใหม กระเปากาบตาลรอยสี 

 

รองชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.สุมณฑา นุมเจริญ 

สิ่งประดิษฐคนรนุใหม กระเปากาบตาลรอยสี 

 

รองชนะเลิศ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคกลาง 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ

การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี  21 และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารง
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

1.3 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการดาเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกา
กับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทางาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ  

สถานศึกษามีความส าเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้  

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
 
 



28 
 

 
 
 

 
 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  

2.สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
4.สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
5.สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
4.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็น และแสดงถึงคุณภาพการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งช้ีได้ตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  77  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  16  คน 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  67 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  26 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  147  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  77  คน 

คิดเป็นร้อยละ  52.38  
ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  19  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  16  คน 

คิดเป็นร้อยละ  84.21  
ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  99  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  67 คน 

คิดเป็นร้อยละ  67.67  
ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  35  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  26 คน 

คิดเป็นร้อยละ  74.28  
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก

ย่องสถานในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 



30 
 

 
 

 

  1.  นักเรียนได้รับการดูแล จากระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัย  นักเรียนจึงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 

   2.  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  
   3. สถานศึกษา  มีระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ท้ัง
การส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน  

 4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องจาก
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

 5. สถานประกอบการให้การยอมรับนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย  สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

  2. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

  3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  4. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  5. สรุปผลด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  6. สรุปรายงานผลการเข้าแถวของนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

   

1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  25  คน 

2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  21  คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 ปีการศึกษา 2561 ได้รับผลการประเมินระดับ (ดาว)  3  ดาว 

           1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
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   1. ผู้เรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน  และสามารถต่อยอดอาชีพได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 

 2. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป 

3. ผูุ้ปกครองมีูความพึงพอใจสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มู่สมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4. ชุมชน สามารถน าความรู้จากการเผยแพร่ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของ
วิทยาลัย ไปประกอบอาชีพ  และมีรายได้ 

 5.  หน่วยงานภายนอกยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2561  

    2. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  3. ปฏิทินปฏิบัติงานการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  4. แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ปีงบประมาณ   2561 - 2564   
  5. ค าส่ังวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561 

  6. รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการท่ีมีต่อการบริการของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพาะการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการร้านกาแฟและเบเกอรี่ 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน 

9. รายงานผลการด าเนินงานโครงการธุรกิจติดต้ังและท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมเขึยนแผน
ธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ 

11. รายงานผลการด าเนินงานธุรกิจไก่เขย่า 

1.3)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

   ปีการศึกษา 2561 จ านวน  68 ผลงาน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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   ปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 

   ระดับจังหวัด   2  ผลงาน 

   ระดับภาค   1  ผลงาน 

   ระดับชาติ 1  ผลงาน 

1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสรางสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์
หรือเผยแพร่ 

  1. ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการคิด  สามารถพัฒนาผลงานโครงงาน  
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย และสามารถน ามาปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือการ
ท างานในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการพัฒนาผลงานโครงการ 
นวัตกรรม        ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานต่อไป 

  3. ชุมชน สามารถน าผลงานโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย          ท่ีผู้เรียน และสถานศึกษาร่วมกันผลิตขึ้น เพื่อไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. 
  2. เกียรติบัตรการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ขนมรังนกจากเปลือก
กล้วย 

  3. เกียรติบัตรการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด กระเป๋ากาบตาล 

  4. ประกาศผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 

  5. เกียรติบัตรส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ ภาค ภาคกลาง- กระเป๋ากาบตาล 

  6. เกียรติบัตรการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับชาติ ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
กระเป๋ากาบตาลร้อยสี ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ 

  7. พิธีจับคู่ธุรกิจ ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ วัดสระแก้ว และ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในงาน การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสหกร
รมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง 

  8. ใบรับรองผลการน าผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 

  9. ผลงานผู้เรียนด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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  10. รายงานผลการวิจัยโครงการวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  36  คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 

ปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 

    ระดับจังหวัด    18   รางวัล 

    ระดับภาค    -   รางวัล 

    ระดับชาติ   -   รางวัล 

1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

 1. ผู้เรียน น าความรู้ท่ีได้จากการเรียนการสอน ไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ น าไปสู่
การได้รับประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในอนาคต 

 2. สถานศึกษา พัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ และประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้น จึงท าให้
สถานศึกษา มีแนวทางใน  การพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพยิ่งขึ้น 

 3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขัน และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการท างานในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 

  2. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  92  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  32  คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
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ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  97 คน   ผ่านการ
ประเมิน จ านวน  92  คน คิดเป็นร้อยละ  94.85  

ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  35 คน   ผ่านการ
ประเมิน จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ  91.43   
1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก

ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

  1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงน าไปสู่การผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน   73  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน   39  คน 

1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  73  คน   ผ่านการ
ทดสอบ     จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  34.24 

ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  39  คน   ผ่านการ
ทดสอบ     จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ  38.46 

1.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  



35 
 

 
 

 

  1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงน าไปสู่การผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตามท่ีก าหนด 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการท างานในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. รายงานผลโครงการติวเข็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  V-net  ประจ าปีการศึกษา  2561 

3. ภาพการมอบรางวัลผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) สูงสุดในวิทยาลัย      

1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 

1.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.40 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.75 
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ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.53 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

  1. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามมาต
ฐานของสถานศึกษา ส่งผลให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อหรือ
ท างานในสถานประกอบการ 

  2. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อหรือท างานใน
สถานประกอบการ 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย จาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ ด้านท่ีสถานศึกษาก าหนดคุณภาพ และส่งผลให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2560 

  2. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 
 
2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2)  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  77  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  16  คน 
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ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  67  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  26  คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  147  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  77  คน 

คิดเป็นร้อยละ  52.38 

ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  19  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  16  คน 

คิดเป็นร้อยละ  84.21   
ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  99 คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  67  คน 

คิดเป็นร้อยละ  67.67  
ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  35 คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  26  คน 

คิดเป็นร้อยละ  74.28  
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  1.  นักเรียนได้รับการดูแล จากระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัย  นักเรียนจึงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 

   2.  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  
   3. สถานศึกษา  มีระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ท้ัง
การส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน  

 4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องจาก
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

 5. สถานประกอบการให้การยอมรับนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย  สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

  2. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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  3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  4. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  5. สรุปผลด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  6. สรุปรายงานผลการเข้าแถวของนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2.2.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  25  คน 

2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  21  คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ได้รับผลการประเมินระดับ (ดาว)  3 ดาว 

  2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ  

1. ผู้เรียน  ใช้กระบวนการคิดไตร่ตรองเพื่อทบทวนแผนงาน และการด าเนินงานธุรกิจท่ีสร้าง
รายได้ ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนรับมือกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินธุรกิจจนสามารถ
สร้างผลก าไรให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของตนเอง 

      2.  วิทยาลัยด าเนินการการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มครู อาจารย์  นักเรียน 
นักศึกษา  กลุ่มประชาชนท่ัวไป ท่ีต่อการบริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ซึ่งผลการวิจัย ดังต่อไปนี้  การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในศูนย์บ่ม
เพาวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  (x = 4.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ปฏิบัติงานอยู่ใน  ระดับดีมาก 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2561  

    2. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  3. ปฏิทินปฏิบัติงานการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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  4. แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ปีงบประมาณ   2561 - 2564   
  5. ค าส่ังวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2561 

  6. รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการท่ีมีต่อการบริการของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพาะการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการร้านกาแฟและเบเกอรี่ 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน 

9. รายงานผลการด าเนินงานโครงการธุรกิจติดต้ังและท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมเขึยนแผน
ธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ 

11. รายงานผลการด าเนินงานธุรกิจไก่เขย่า 

2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

2.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  68  ผลงาน 
2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

   ปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 

   ระดับจังหวัด   2  ผลงาน 

   ระดับภาค   1  ผลงาน 

   ระดับชาติ -  ผลงาน 

2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

  1. ผู้เรียน ได้ทักษะในการพัฒนาผลงานโครงการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย และสามารถน ามาปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกทัษะเพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลงานโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการผลิตผลงานต่อไป 
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  3. ชุมชน สามารถน าผลงานโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ท่ีผู้เรียน และสถานศึกษาร่วมกันผลิตขึ้น เพื่อไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ประกาศผลรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ประกาศผลรางวัลระดับภาค ( ภาคกลาง ) 
  3. ภาพการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในงาน การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา 

  4. เกียรติบัตรผลงานรางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ประเภท 5 

  5. โล่รางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ประเภท 5 

  6. เกียรติบัตรผลงานรางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับชาติ ประเภท 5 

  7. รายงานผลการวิจัยโครงการวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561    

2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

2.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  36  คน 

2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 

    ระดับจังหวัด    18   รางวัล 

    ระดับภาค    -   รางวัล 

    ระดับชาติ   -   รางวัล 

2.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

 1. ผู้เรียน น าทักษะได้จากการเรียนการสอน ไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
น าไปสู่การได้รับประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสามารถทักษะและประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในอนาคต 

 2. สถานศึกษา พัฒนาด้านทักษะการฝึกปฎิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ และประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้น จึงท าให้สถานศึกษา 
มีแนวทางใน     การพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มคุีณภาพยิ่งขึ้น 

 3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากมีทักษะและประสบการณ์จากการแข่งขัน และสามารถทักษะและ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ดีในการท างานในสถานประกอบการ 
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เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 

  2. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  92  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  32  คน 

2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  97  คน   ผ่านการ
ประเมิน  จ านวน 32  คน คิดเป้นร้อยละ  94.85  
ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  35  คน   ผ่านการ
ประเมิน    จ านวน  32  คน คิดเป้นร้อยละ  91.43  
2.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

  1. ผู้เรียน มีทักษะจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงน าไปสู่การผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถน าทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามท่ีก าหนด 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถน าทักษะและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ดีในการท างานใน
สถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   ปีการศึกษา 2561  

ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  73  คน 
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ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  39  คน 

2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  73  คน   ผ่านการ
ทดสอบ  จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  34.24 

ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  39  คน   ผ่านการ
ทดสอบ  จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ  38.46 

2.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงน าไปสู่การผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และสามารถน าทักษะและประสบการณ์ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

  2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตามท่ีก าหนด 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถน าทักษะและ
ประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการท างานในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. รายงานผลโครงการติวเข็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  V-net  ประจ าปีการศึกษา  2561 

3. ภาพการมอบรางวัลผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) สูงสุดในวิทยาลัย 

2.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 

2.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 
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ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

2.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

คิดเป้นร้อยละ 97.40 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 

คิดเป้นร้อยละ 93.75 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

คิดเป้นร้อยละ 92.53 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

คิดเป้นร้อยละ100.00 

2.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

   1. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีทักษะจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามมาต
ฐานของสถานศึกษา ส่งผลให้สามารถทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรือ
ท างานในสถานประกอบการ 

  2. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพโดย
เน้นการฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าทักษะและประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย จาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการฝึกทักษะให้กับกับนักเรียน นักศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดคุณภาพ 
และส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าทักษะและประสบการณ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในสถาน
ประกอบการ 
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เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2560 

  2. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 

3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ใน 

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

3.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  77  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  16  คน 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  67  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  26  คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  147  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  77  คน 

คิดเป็นร้อยละ  52.38 

ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  19  คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  16  คน 

คิดเป็นร้อยละ  84.21   
ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 แรกเข้าจ านวน  99 คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  67  คน 

คิดเป็นร้อยละ  67.67  
ระดับช้ัน ปวส.2 แรกเข้าจ านวน  35 คน   ส าเร็จการศึกษา จ านวน  26  คน 

คิดเป็นร้อยละ  74.28  
3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก

ย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  1.  นักเรียนได้รับการดูแล จากระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัย  นักเรียนจึงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
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   2.  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  
   3. สถานศึกษา  มีระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ท้ัง
การส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน  

 4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องจาก
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

 5. สถานประกอบการให้การยอมรับนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย  สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

  2. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

  3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  4. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  5. สรุปผลด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  6. สรุปรายงานผลการเข้าแถวของนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  538  คน 

3.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. 
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ได้รับผลการประเมิน 
(เหรียญ) 

ระดับจังหวัด  ได้รับผลการประเมินระดับเหรียญทองแดง 

ระดับภาค - 
 ระดับชาติ - 
3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและ
พฤติกรรมโดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม   มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างเป็นกัยลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ณ โรงแรมสองพรรณบุรี นักศึกษาองค์การวิชาชีพ   ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จังหวัดกาญจนบุรี  (อวท.25) 
  2.  สรุปรายงานโครงการเลือกตั้งนายกองค์ ปีการศึกษา 2561  

3.  สรุปรายงานโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 

4.  สรุปรายงานโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู 2561 

5.  สรุปรายงานโครงการวันต่อต้านยาเสพติด 2561 

6.  สรุปรายงานโครงการสวดมนต์ไหว้พระพฒันาจิต 2561 

7.  สรุปรายงานโครงการกิจกรรม 5 ส  วันแม่ 2561 

8.  สรุปรายงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2561 

9. สรุปรายงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2561 

  10. สรุปรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 

  11. สรุปรายงานโครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ปีงบประมาณ 2561 

  12. สรุปรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 

  13. สรุปรายงานโครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 

3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3.3.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  25  คน 

2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  21  คน 
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3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ได้รับผลการประเมินระดับ (ดาว)  3  ดาว 

   3.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 

        1. ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยผ่าน
การอบรมและปลูกฝังจากวิทยาลัย เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและมีคุณธรรม 

  2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนันสนุน และปลูกฝังให้ผู้เรียน เป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ท่ีมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  3. ชุมชน ให้การยอมรับ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพ  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2561  
2. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  3. ปฏิทินปฏิบัติงานการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  4. แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ปีงบประมาณ   2561 - 2564   
  5. ค าส่ังวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2561 

   ุ6. รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการท่ีมีต่อการบริการของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพาะการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการร้านกาแฟและเบเกอรี่ 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน 

9. รายงานผลการด าเนินงานโครงการธุรกิจติดต้ังและท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมเขึยนแผน
ธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ 

11. รายงานผลการด าเนินงานธุรกิจไก่เขย่า 

3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
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ปีการศึกษา 2561 จ านวน  68  ผลงาน 

3.4.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

   ปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 

   ระดับจังหวัด   2  ผลงาน 

   ระดับภาค   1  ผลงาน 

   ระดับชาติ 1  ผลงาน 

3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

   1. ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการมีจริยธรรมในการพฒันา
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียน เป็นผู้มีจริยธรรมใน
การผลิตผลงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการพฒันา
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

  3. ชุมชน ให้การยอมรับกับผลงานท่ีผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม         ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ประกาศผลรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ประกาศผลรางวัลระดับภาค ( ภาคกลาง ) 
  3. ภาพการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในงาน การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา 

  4. เกียรติบัตรผลงานรางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ประเภท 5 

  5. โล่รางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ประเภท 5 

  6. เกียรติบัตรผลงานรางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับชาติ ประเภท 5 

3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

3.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  36  คน 

3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
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    ระดับจังหวัด    18   รางวัล 

    ระดับภาค    -   รางวัล 

    ระดับชาติ   -   รางวัล 

 

3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

  1. ผู้เรียน มีความรับผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และตรงต่อเวลา 

 2. สถานศึกษา ได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในการ
เข้าร่วมสังคมและการแข่งขันต่างๆ  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 

  2. สรุปผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

3.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  92  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  32  คน 

3.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  97  คน   ผ่านการ
ประเมิน  จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ  94.85  

ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  35  คน   ผ่านการ
ประเมิน    จ านวน  32  คน คิดเป็นร้อยละ  91.43  

3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

  1. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงน าไปสู่การผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  2. สถานศึกษา มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
3.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน  73  คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน  39  คน 

3.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ระดับช้ัน ปวช.3 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  73  คน   ผ่านการ
ทดสอบ     จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  34.24 

ระดับช้ัน ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จ านวน  39  คน   ผ่านการ
ทดสอบ     จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ  38.46 

3.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  1. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงน าไปสู่การผ่านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
  2. สถานศึกษา มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามท่ี
ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. รายงานผลโครงการติวเข็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  V-net  ประจ าปีการศึกษา  2561 

3. ภาพการมอบรางวัลผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) สูงสุดในวิทยาลัย 

 
3.8) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 

3.8.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
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ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

3.8.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.40 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.75 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ปวช.3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 62 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.53 

ระดับช้ัน ปวส.2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 26 คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ100.00 

3.8.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

   1. ผู้ส าเร็จการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้สถาน
ประกอบการให้การยอมรับในตัวผู้ส าเร็จการศึกษา 

  2. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพร้อมส าหรับการเข้าสู่การท างานหรือการศึกษาต่อในอนาคต 

  3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2560 

  2. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 
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3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3.9.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 กิจกรรม 

3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 

1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    ผลการประเมิน 100 
คะแนน 

1.1 กิจกรรมซ่อม 

 ซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร จักรยานยนต์ 
 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

    1.2 กิจกรรมสร้าง 

 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

    1.3 กิจกรรมพัฒนา 

 เครื่องบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
   2. โครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี  ผลการประเมิน 4.20 

2.1 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร ยานพาหนะ 

2.2 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

3. โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน     ผลการประเมิน 4.21 

3.1 กิจกรรมทาสีรั้ว อาคารเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3.2 กิจกรรมติดต้ังระบบไฟฟ้าและพัดลมโคจร 

   4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 ผลการประเมิน 4.45 

-  กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 

5.  โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 256  ผลการประเมิน 4.75 

-  กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 

4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 

  1. ผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ท าให้สามารถเข้าร่วมกับชุมชน สังคม ได้เป็นอย่างดี 
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2. สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

  3. ชุมชน ให้การยอมรับในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในด าเนิน
กิจกรรมกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปรายงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2561 

  2. สรุปรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 

  3. สรุปรายงานโครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ปีงบประมาณ 2561 

  4. สรุปรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 

  5. สรุปรายงานโครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 

 

4.1.2 จุดเด่น 

1. กระบวนการพฒันาผู้เรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษา โดยมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุนชน สถาน
ประกอบการให้การยอมรับ 

3. การบริหารท่ีมีการวางแผนการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน และการสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพต่อวิทยาลัยสูงสุด 

4. การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาใน
ทุกกิจกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
บริบทของสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
พฤติกรรมของผู้เรียน  
 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ด้านความรู้ ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อให้เกิดความรู้
และทักษะในผู้เรียนมากขึ้น 

 2. ด้านทักษะ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยการร่วมมีบทบาทใน
การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ท่ีเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการท างานและการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน 
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3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
หน้าท่ีของตนเอง และมีจิตสาธารณะในการดูแลช่วยเหลือสังคม และเป็นพลเมืองดี 

4.1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 

 1. วิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน และผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 

 2. วิทยาลัยควรเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

 3. วิทยาลัยควรปลูกฝังให้ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ศึกษาข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4.2 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

ปีการศึกษา 2561 

ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน จ านวน  2 ประเภท 

ประเภทวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน  2 ประเภท 

 คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ ผลการประเมิน ระดับ 5 

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

   1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

   2. สถานประกอบการได้แรงงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษามีพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถส่งเสริมการผลิตก าลังคน
เข้าสู่สถานประกอบการ 
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เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 

3. รายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

4.  แบบขออนุมัติแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.  แบบขออนุญาตใช้แผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

6.  แบบรายงานการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจ าปีการศึกษา 2561  

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2561  
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จ านวน  9 สาขา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2561  
สาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด จ านวน 9 สาขา 

มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จ านวน 9 สาขา 

คิดเป็นร้อยละ  100  
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 1. ผู้เรียน ท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นท่ีต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา 

 3. สถานประกอบการได้ผู้เรียนท่ีมีทักษะตรงกับความต้องการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. ค าส่ังแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
3. รายงานการประชุมการจัดแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
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   4.. ขออนุมัติแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีได้เพิ่มเติมรายวิชา  

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561  
แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด จ านวน  197 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 197 แผน 

คิดเป็นร้อยละ  100 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน ร้อยละ  100 

1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1. ผู้เรียน ท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นท่ีต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา 

 3. สถานประกอบการได้ผู้เรียนท่ีมีทักษะตรงกับความต้องการ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
3. แบบรายงานสรุปการส่งแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
4. แบบรายงานสรุปการส่งแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
5. แบบรายงานสรุปการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
6. แบบรายงานสรุปการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
7. แผนการจัดการเรียนรู้       

1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน 

1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 

ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จ านวน 23 คน 
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1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   ปีการศึกษา 2561 

   ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 23 คน 

ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จ านวน 23 คน 

   คิดเป็นร้อยละ 100 

1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. ค าส่ังแต่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561 

2. แบบรายงานสรุปการนิเทศการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
3. แบบรายงานสรุปการนิเทศการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

 4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2.) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

2.1) การจัดการเรียนการสอน 

2.1.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน  19 คน 

2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
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ปีการศึกษา 2561  
ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน  23 คน 

3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

ปีการศึกษา 2561  
ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 23 คน 

4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ครูท่ีใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน 23 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561  
ครูท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 23 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน  23 คน 

ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  23 คน 

คิดเป็นร้อยละ  100 

2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้สอน    
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2. แบบสรุปการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

3. แบบสรุปการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

4. แบบสรุปรายงานการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

5.  แบบสรุปรายงานการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  6. รายงานการจัดส่งงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
  7. รายงานการจัดส่งงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561        

2.2) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.2.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 23 คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชา
เป็นปัจจุบัน 

 ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศฯ จ านวน 23 คน 

3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนฯ จ านวน 23 คน 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 

 ปีการศึกษา 2561 

   ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนฯ จ านวน 23 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

 ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลฯ จ านวน 23 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 23 คน 
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ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

ต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารในการติดตามผู้เรียนท่ีเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษาลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

 1.สรุปรายงานจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 2.สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 

   3. สรุปงานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

   4. สรุปงานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

   5. โครงการเยี่ยนบ้านนักเรียน นักศึกษาpdf 
   6. แบบสรุปครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

   7. แบบสรุปครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

   8. ส่ือ power point หน่วยที-่1-ความรู้ท่ัวไปคอมพิวเตอร์ 
   9. การใช้ แอปพิเคช่ันแปลภาษาด้วยเสียง (Voice Translation application) 
   10. ครูท่ีน านวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน วิชางานจักรยานยนต์    

2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน 
   ปีการศึกษา 2561  
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 

2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความ 

เร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 33 ห้อง 
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   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 
   คิดเป็นร้อยละ 91 

2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

   1. สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วขึ้นผ่านระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเย่ียมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
3. ครูและผู้เรียน มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ( RMS2016)  
4. ผู้ปกครอง สามารถเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ( RMS2016) ในการติดตามดูแลนักเรียน 

5. ผู้เรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน การสอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ค าส่ังมอบหมาย รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 

  2. สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

5.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

  3) ด้านการบริหารจัดการ 

 3) ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
3.1.1) เชิงปริมาณ : 
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 

  ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
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  ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ 

  ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 23 คน 

ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน  23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  

3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีได้ก าหนด 

2. ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอนต่อการจัดการศึกษาแล้วให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตามหลักสูตร 

3. สถานประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

4. ครูผู้สอนได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ตามสาขาวิชา 
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

  1. แบบสรุปรายงานการจัดส่ง ID PLAN 

  2. แบบสรุปผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ 

        

3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
3.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา 

 (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ร้อยละบุคลากรท่ีเข้าร่วม) 



63 
 

 
 

 

  1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ครูและ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ  100   

  2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-
2564  ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ  100   

  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ RMS ครูและบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ  100   

  4. โครงการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ครู
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ  100  

  5. โครงการจัดท าความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
จ านวน  5 สถานประกอบการ 

3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ผลการประเมิน) 
1. วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  

  2. วิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-2564  
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบ RMS ใช้ในการบริหารงานใน

วิทยาลัย 

  4. วิทยาลัยมีมาตรฐานสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา 

  5. วิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 5 สถานประกอบการ 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน   ระดับ 5 

3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้เรียน 

2. ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการบริหาร
สถานศึกษา 
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4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

  2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-
2564 

  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ RMS 

  4. มาตรฐานสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  5. บันทึกข้อตกลงการท าความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี 

3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน   ระดับ 5 

3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

1. สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วขึ้นผ่านระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเย่ียมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน  

3. ครูและผู้เรียน มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ( RMS2016)  

4. ผู้ปกครอง สามารถเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ( RMS2016) ในการติดตามดูแลนักเรียน 

5. ผู้เรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน 
การสอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
   1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

2. ค าส่ังแต่งต้ัง และมอบหมายหน้าท่ี ปีการศึกษา2561 
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3. สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 

4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 5.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
  

3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.4.1) เชิงปริมาณ : 
1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาท้ังหมด จ านวน 9 สาขา 

สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 6 สาขา 

คิดเป็นร้อยละ 66.67  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 2561 

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด จ านวน 538 คน 

จ านวนผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี จ านวน 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.24  
3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 4  
3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1.รายงานจ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

  2. รายงานจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

  3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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  4 รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
 5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาช่างยนต์ ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี 

6. ขอรายงานสรุปสถานประกอบการลงนามความร่วมมือ 

7.แบบส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

8.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 
2561 

9.โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปี
การศึกษา 2561 

10.โครงการสัมมนานักเรียนนกัศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 
2561 

 

3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร

เพื่อการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 

จ านวนสาขาวิชาท้ังหมด จ านวน 9 สาขา 

จ านวนท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 สาขา 

คิดเป็นร้อยละ 100  
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561  
                                          ผลการประเมิน ระดับ 5 

3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. ผู้ปกครองได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมีความ
เช่ือมั่นในการจัดการเรียนของวิทยาลัยมากขึ้น 

3. สถานศึกษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
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4. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี โดยการระดมทรัพยากรให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคี และได้แรงงานท่ีมีคุณภาพท่ีมาจาก
การฝึกโดยสถานประกอบการเอง 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
3. รายช่ือนักเรียนรับทุนการศึกษา 

 

4. ค าส่ังส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการวิชาชีพระยะส้ันฐานมรรถนะ EtoE ครั้งท่ี 4 
5. สรุปผลโครงการรหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ Inter net of Thing.pdf 
6. สรุปรายงานผล e to e  

3.6) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับ

การพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ปีการศึกษา 2561  

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 33 ห้อง 
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
4 ห้อง 

   คิดเป็นร้อยละ 12.12 

3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 5 

3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้
บริการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

1. ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน  

2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกคอมพิวเตอร ์
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  2. โครงการซ่อมแซมและติดต้ังไฟฟ้า ห้องเรียนระยะส้ัน 

  3. โครงการปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกบัญชีและซ่อมแซมอาคาร
พาณิชกรรม 

  4. โครงการต่อเติม บ้านพักนักเรียนทวิศึกษา 

  5. ค าส่ัง ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2561    

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาการคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปีการศึกษา 2561 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มี 
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 5 

3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 4.74 พอใจมากท่ีสุด 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการจ้างเหมาเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ 

  2. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุงานอาคารสถานท่ี 

  3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  4. โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย Server 
  5. ค าส่ัง เวรรักษาการณ์ 

  6. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

  7. สรุปความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน      

3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
3.8.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ 

ปีการศึกษา 2561  
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด จ านวน 538 คน 

ผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 435 คน 

คิดเป็นร้อยละ 81.64 
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3.8.2) เชิงคุณภาพ : สรุปผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 4 

3.8.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อศูนย์วิทยบริการและแหล่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ  4.25 (ระดับมาก) 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  

  2. รายสรุปผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้แปลงชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการจัดซื้อนิตยสาร วารสารหนังสือพิมพ์  
  4. โครงการสมัครสมาชิกนิตยสาร to be number one  
  5. สรุปสถิติการใช้ห้องสมุดรายเดือน 2561 

  6. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้ห้องสมุด 

3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้

งานและสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 100 Mbps 

3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 5  
3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 4.74 (พึงพอใจมากท่ีสุด) 
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. ใบแจ้งค่าใช้บริการ Internet 
2. ค าส่ังมอบหมาย รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา (RMS 2016) 
4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ใช้อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
6. แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน    
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3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

3.10.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 

3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 33 ห้อง 

 

   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 
   คิดเป็นร้อยละ 91  

3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 4.74 (พึงพอใจมากท่ีสุด)  
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

   1.ค าส่ังมอบหมาย รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 

  2.สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ใช้อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

5.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

 
4) ด้านนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
4) ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การ

อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
4.1.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2561  
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ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 
16 คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอยา่งน้อย 12 ช่ัวโมง ต่อปี จ านวน 16 คน 

3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้จ านวน 

16 คน 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 16 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองฯ จ านวน 16 คน 

4.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2561  
ครูผู้สอนทวิภาคีท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 16 คน 

ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  

4.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี โดยได้ท าความร่วมมือโดยการลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU)เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
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เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. แบบสรุปรายงานการจัดส่ง ID PLAN 

  2. แบบสรุปผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ 

  3. ค าส่ังมอบหมายการสอน ปีการศึกษา 2561 

  4. อบรมประชุมสัมมนาครู     

4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561  

          สาขาวิชาท้ังหมด จ านวน 9 สาขา 

สาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 สาขา 

คิดเป็นร้อยละ 100  
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

 ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับ 5  
4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

2. ผู้ปกครองได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมีความ
เช่ือมั่นในการจัดการเรียนของวิทยาลัยมากขึ้น 

3. สถานศึกษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

4. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
โดยการระดมทรัพยากรให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในฝึกอาชีพ
ของนักศึกษาทวิภาคี และได้แรงงานท่ีมีคุณภาพท่ีมาจากการฝึกโดยสถาน
ประกอบการเอง 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
3. รายช่ือนักเรียนรับทุนการศึกษา 
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4. โครงการระยะส้ันฐานสมรรถนะประจ าปี  2561 (E to E) 
5. ค าส่ังโครงการระยะส้ัน e to e 
6. สรุปรายงานผล e to e    

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
4.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 กิจกรรม 

4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 

(ใส่กิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และผลการประเมิน) 
1. โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ผลการประเมิน 

100 คะแนน 
1.1 กิจกรรมซ่อม 

 ซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร จักรยานยนต์ 
 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

    1.2 กิจกรรมสร้าง 

 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

    1.3 กิจกรรมพัฒนา 

 เครื่องบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
2. โครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 ผลการประเมิน 4.45 

2.1 กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 

                               3. โครงการ อ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ผลการประเมิน 4.20 
3.1 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร ยานพาหนะ 

32 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

                               4. โครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ผลการประเมิน 4.75 
4.1 กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 

                               5. โครงการ กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน     ผลการประเมิน 4.21 
5.1 กิจกรรมทาสีรั่ว อาคารเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

5.2 กิจกรรมติดต้ังระบบไฟฟ้าและพัดลมโคจร 

4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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                                4.3.3.1  ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้น ในสายงานของตัวเอง
ต่อ ยอดจากประสบการณ์จริง มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง 

4.3.3.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและมีความเช่ือมั้นในระบบ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

4.3.3.3  สถานศึกษาได้รับการยอมรับและช่ืนชมจากหน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนในการจัดการเรียนการสอนความมีจิตอาสาของนักเรียน 

4.3.3.4 สถานประกอบการได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปเล่มรายงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
  2. สรุปเล่มรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 

  3. สรุปเล่มรายงานโครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 

  4. สรุปเล่มรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 

  5. สรุปเล่มรายงานโครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  100 Mbps 
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน      ระดับ 5  
4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 4.74 (พึงพอใจมากท่ีสุด)  
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

  1.ใบแจ้งค่าใช้บริการ Internet 
  2.สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
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5.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   

4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

4.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 

4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 33 ห้อง 

   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จ านวน 30 ห้อง 
   คิดเป็นร้อยละ 91  

4.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 4.74 (พึงพอใจมากท่ีสุด)  
เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

  1.ค าส่ังมอบหมาย รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 

  2.สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ใช้อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

5.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  

         

4.2.2 จุดเด่น 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนามีความสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น 
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา และน าหลักสูตรมาใช้ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถานประกอบการ 
 

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. ควรพัฒนาด้านสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เป็นห้องเรียนเฉพาะทาง  

 

4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรมีความร่วมมือจัดท า MOU กับสถานประกอบการ 
2. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพท่ีทันสมัยและต่อเนื่อง 
3. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดท าห้องเรียนเฉพาะทาง 

 
4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.1.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน  23  คน 

3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 

 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอน จ านวน 23 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ 
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 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 23 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

  1.นักเรียนมีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีได้ก าหนด 

  2.ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อสมรรถนะของครูผู้สอนต่อการจัด
การศึกษาแล้วให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามหลักสูตร 

  3.สถานประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

  4.ครูผู้สอนได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ตามสาขาวิชา 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1. แผนพัฒนาตนเอง ของครูผู้สอน 

2. สรุปการจัดส่งแผนการสอนฉบับสมบรูณ์ ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา2561 

  3. สรุปอบรม ประชุม สัมนา  
  4.สรุปรายงานจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 

 (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ร้อยละบุคลากรท่ีเข้าร่วม) 
 1. มาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ปีการศึกษา 2561 

   ผู้เข้าร่วม จ านวน  30   คน. 
 2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

                  ผู้เข้าร่วม จ านวน   30   คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ผลการประเมิน) 
 

1. สรุปแบบสอบถามการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

    ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ีย 4.46 

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561                      .     
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                  ผลการประเมิน 4.56 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 
การบริหารสถานศึกษา  

  1.สถานศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องตามาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 

  2.ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  3.ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

  4.สถานประกอบการมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการ 

  5.คณะกรรมการสถานศึกษามาส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1.ค าส่ังท่ี 046/2561เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2561 

  2.หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย   

3. รายงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนท่ี  2/2561 

4. บันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

5. สรุปแบบสอบถามมาตรฐานสถานศึกษา 

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 

                     7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปี 2561 -2564 

  8. มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประจ าปี 2561  
 1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ 

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง      มี 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
4.58 

    1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

   1.สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีรวดเร็วขึ้นผ่าน เว็บไซค์วิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน 

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเย่ียมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
3. ครูและนักเรียน มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ( RMS2016)  
4. ผู้ปกครอง สามารถเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ( RMS2016) ในการติดตามดูแลนักเรียน 

5. นักเรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน การ
สอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ใช้อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

3.แบบส ารวจความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

4.สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
  1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาท้ังหมด จ านวน  5  สาขาวิชา 

สาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน  5 สาขาวิชา 

คิดเป็นร้อยละ   80   
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน                    (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ผลการประเมิน) 
1.ได้รับจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าแห่งการผลิต ในเรื่องการด าเนินโครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ( ใบโอนจัดสรรงบประมาณ ) 
2. ได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ ผู้ปกครอง 
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3.ได้รับการบริจาคครุภัณฑ์ ชุดฝึกตัดผม จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
4.ได้รับบริจาคน้ ามันเครื่อง จ านวน 1 ลัง จากบริษัทโล้วเฮ้งหมง เพื่อน ามาใช้ในการออก

บริการ 

5.ได้รับบริจาคสี กระดาษทราย จากบริษัทนิปป้อนจ ากัด     

1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1.มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่างๆในการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน ให้รู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ี
สมดุลย์ 

2.เพื่อให้มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการระดมทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้จบ
การศึกษาและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. บันทึกสรุปผู้บริจาคทุนจากสถานประกอบการและผู้ปกครองและรายช่ือผู้รับทุน 

2.หนังสือบริจาคชุดฝึกตัดผมจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
3 .หนังสือขอบคุณบริษัท เอสซีจี และภาพประกอบ 

4 หนังสือขอบคุณบริษัทโล้วเฮ้งหมง ในการบริจาคน้ ามันเครื่อง และภาพประกอบ 

5.หนังสือขอบคุณ บริษัทนิปป้อนจ ากัด และภาพประกอบ 

  1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

  ปีการศึกษา 2561 บริการชุมชน จ านวน 5 กิจกรรม 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 

(ใส่กิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และผลการประเมิน) 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริการชุมชน 

1.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    ผลการประเมิน 100 คะแนน 

1.1.1 กิจกรรมซ่อม 

 ซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร จักรยานยนต์ 
 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

    1.1.2 กิจกรรมสร้าง 
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 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

    1.1.3 กิจกรรมพัฒนา 

 เครื่องบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
  1.2 โครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี    ผลการประเมิน 4.20 

1.2.1 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร ยานพาหนะ 

1.2.2 กิจกรรมตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 

 2.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    ผลการประเมิน 100 คะแนน 

2.1.1 กิจกรรมซ่อม 

 ฝึกอบรมการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 
    2.1.2 กิจกรรมสร้าง 

 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 

 3.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    ผลการประเมิน 100 คะแนน 

    3.1.1 กิจกรรมสร้าง 

 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 

4.1 โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน     ผลการประเมิน 4.21 

4.1.1 กิจกรรมทาสีรั้ว อาคารเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

4..1.2 กิจกรรมติดต้ังระบบไฟฟ้าและพัดลมโคจร 

  4.2 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 ผลการประเมิน 4.45 

4.2.1 กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 

4.3 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ผลการประเมิน 4.75 

4.3.1 กิจกรรมบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ ยานพาหนะ 
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5. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

5.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    ผลการประเมิน 100 คะแนน 

    5.1.1 กิจกรรมพัฒนา 

 เครื่องบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก

ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 

  ๔.๓.๓.๑ นักเรียน ได้พฒันาตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้น ในสายงานของ
ตัวเองต่อ           ยอดจากประสบการณ์จริง มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
ประเทศชาติบ้านเมือง 

๔.๓.๓.๒ ผู้ปกครอง  มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและมีความเช่ือมั้นในระบบ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

๔.๓.๓.๓ สถานศึกษา ได้รับการยอมรับและช่ืนชมจากหน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนในการจัดการเรียนการสอนความมีจิตอาสาของนักเรียน 

๔.๓.๓.๔ สถานประกอบการ ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center 
  2. สรุปเล่มรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 

  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีบริการวิชาชีพร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

  4.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีบริการวิชาชีพร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ  
  5. สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2561 

  6. สรุปเล่มรายงานวิชาการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 

  7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 62 

2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
2) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
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2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 

งานวิจัย 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน  19  ผลงาน  
2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 

   ระดับจังหวัด  2   ผลงาน 

   ระดับภาค    1    ผลงาน 

   ระดับชาติ    1     ผลงาน 

2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

1. องค์กร หน่วยงานภายนอก 
 ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ วัดสระแก้ว เข้าร่วมลงนามการจับคู่ธุรกิจ ในงาน การ
ขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วันท่ี 13 - 15 มิถุนายน 2561 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 นางสาวปุณยนุช  บัวทอง ข้าราชการประจ า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  
จังหวัด กาญจนบุรี  ได้รับรองผลการน าผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจ าปีการศึกษา 
2561 ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

3. นักเรียนนักศึกษา  
 มีความรู้ความช านาญ   สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการ
คิดค้นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของสังคม
ส่วนรวมสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี   ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ขนมรังนก
เปลือกกล้วยและประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน กระเป๋ากาบตาล 
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  2. เกียรติบัตรการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมรังนกเปลือกกล้วย ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
  3. เกียรติบัตรการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  4. ประกาศผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2561 ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี  
  5. เกียรติบัตรการประกวดระดับภาค ภาคกลาง ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
กระเป๋ากาบตาลร้อยสี ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

6. เกียรติบัตรการประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับชาติ  
  7. ลงนามการจับคู่ธุรกิจระหว่างชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ วัดสระแก้ว
และวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในงาน การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบ
อุตสหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วันท่ี 13 - 15 มิถุนายน 2561 

  8. ใบรับรองของนางสาวปุณยนุช บัวทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี
ในการน าผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจ าปีการศึกษา 2561 ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
กระเป๋ากาบตาลร้อยสี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

  9. ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ จ านวน 19 ผลงาน ประจ าปีการศึกษา 
2561 

2.2) การจัดการเรียนการสอน 

2.2.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

 ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน   23    คน 

 สอนตรงสาขา จ านวน   19    คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 

2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน ปี
การศึกษา 2561 
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 จ านวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ปีการศึกษา 2561 

     จ านวน  23   คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 

การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

    ปีการศึกษา 2561 

     จ านวน   23    คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 

แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา 2561 

     จ านวน   23   คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 

 ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน   23   คน มีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน   23   คน  

ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.52  
 ค่าคะแนน เท่ากับ 5  
           ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

   1.นักเรียนนกัศึกษาได้รับความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
สาขาวิชาท่ีวิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน  
   2.ครูผู้สอนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของตามหลักเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
   3.สถานศึกษา มีคณะครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. บันทึกข้อความรายงานรายช่ือคณะครูพร้อมคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขางานท่ีสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

  2. แบบสรุปผลการส่งแผนการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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  3. แบบสรุปผลการส่งแผนการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  4. สรุปผลการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  5. สรุปผลการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  6. แบบสรุปครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
  7. แบบสรุปครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  8. ส่ือ Powerpoint ประจ าหน่วยการเรียนรู ้
  9. การใช้ แอปพิเคช่ันแปลภาษาด้วยเสียง (Voice Translation application) 

 10. นวัตกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์  

  11. แหล่งเรียนรู้แปลงชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

12. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

13. แบบสรุปงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  14. แบบสรุปงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  15.  บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2561 

  

4.3.2 จุดเด่น 

1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 1.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมพัฒนาตนเองมากกว่า 12 ช่ัวโมง/ป ี 
 1.2 ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีได้ก าหนด 
 1.3 ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดเเรงงานอย่างมีคุณภาพ ส่งผลท าให้ช่ือเสียงของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น 
 1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ ตรงตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนด ได้ฝึกปฏิบัติจริง กับ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน ท าให้มีรายได้
ระหว่างเรียน เพื่อการลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา  
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2. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจัิยตามบริบทของสถานศึกษา 
 2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
นักเรียนนักศึกษา สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม
ส่วนรวมสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรมีคู่มือ/ค าส่ังการปฏิบัติงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมากขึ้น 

 3. จัดหาแหล่งงบประมาณให้มากขึ้น 

 4. ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 

 5. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวดัตามสาข 

4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯต้องระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ 
2. วิทยาลัยฯต้องอบรมส่งเสริมบุคลากรเพิ่มเติมให้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว 
        

4.4 มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

       ความตระหนัก 

       วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
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ความพยายาม 

  1.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

2.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

5.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

เป็น กระบวนการ ท้ังระดับสาขางาน/สาขาวิชา หรือสถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึง
การปฏิบัติและความส าเร็จจากการ ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีการจัดท าแผนพัฒนาของสาขางานหรือสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ โดยน า
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จัดท านโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสาขางานหรือสถานศึกษา จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพ จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสาขางาน/สถานศึกษา จัดท าแผนก ากับ
ติดตามโดยให้มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสาขางานและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์โครงการ/กจิกรรม/
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุผลตามประเด็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการมาตรฐานสถานศึกษา 

2. มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

3. ค าส่ังส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
4. แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564 

5. หนังสือเชิญประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
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6. รายงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 

7. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

2.) ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็น และแสดงถึงคุณภาพการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งช้ีได้ตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   ความตระหนัก 

       วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ให้ความส าคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ความพยายาม 

       วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็น กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุผลตามระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 งานประกนัคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ด าเนินการประเมินคุณ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน 
จ าแนกเป็นรายด้าน  ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินในภาพรวม 464 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.80 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

เอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

4.4.2 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับยอดเย่ียม 
2. วิทยาลัยบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับยอดเย่ียม 

4.4.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบติดตามผู้เรียน ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
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2. ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. น าจุดท่ีควรพัฒนาไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
 

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 
 คะแนนที่ได 

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผสูําเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค 87.82 

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 87.50 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 87.50 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 88.46 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 97.00 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 88.00 

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ    100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ    100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนร ู 92.50 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนร ู    100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 85.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.44 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 

50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
ขอที ่

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คา 
น ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได จากการ
ประเมิน 

(คาน ้าหนักXคาคะแนน) 
 

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผเูรียน 3 ดี 2 6 

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ยอดเย่ียม 2 10 

 
3 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการ  
หรือการ ประกอบอาชีพอิสระ 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

 
3 

 
15 

 
4 

ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 
3 

 
ดี 

 
3 

 
9 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1 ก าลังพัฒนา 2 2 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 

 
7 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา  (V- NET) 

 
1 

 
ก าลังพัฒนา 

 
3 

 
3 

8 การมงีานท าและศึกษาตอของผสู าเร็จการศึกษา 5 ยอดเย่ียม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 220 

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 88 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที ่ 1 ดานผูเรียนและผสู าเร็จการศึกษา 
 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 ปรากฏผลดัง ตารางท่ี 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ 
ประเมิน 

 
 
 
 

 
ขอที ่

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คาน ้า
หนัก 
(10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน  
(คาน ้าหนักXค่า

คะแนน) 

 
คะแนน 

 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 ปาน
กลาง 

2 4 

 
1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
5 

 
ยอด
เย่ียม 

 
3 

 
15 

2.  การจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส าคญั   5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรสูกูารปฏิบัติ 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

 
2.2 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใชใน  การจัดการเรียนการสอน 

 
5 

 
ยอด
เย่ียม 

 
3 

 
15 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 44 

รอยละของคะแนน ดานที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 88 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

ระดับ 
คุณภาพ 
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 
 
 

 
 

  
 
 
 

ขอที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได 
จากการ
ประเมิน  

(คาน ้าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน  

1. ครผูสูอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผบูริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 

2.2 

การบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ

สถานศึกษา 

 

5 

 

ยอดเยี่ยม 

 

5 

 

25 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 100 

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

ระดับ 
คณุภาพ 
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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4 
 
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
ขอที ่

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น ้า

หนัก 

(10) 

คะแนนที่ได จาก

การประเมิน (คาน ้า

หนักXคาคะแนน) 

 
คะแนน 

 

 
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 5 ยอดเย่ียม 6 30 

2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเย่ียม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คุณภาพ 
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผล
ดังตารางท่ี 5.5 
 
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
ขอที ่

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา น ้า
หนัก 
(10) 

คะแนนที่ได จาก
การประเมิน  
(คาน ้าหนักX 
คาคะแนน) 

 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
1 

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรือ งานฟารม 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

 
2 

 
10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 แหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเย่ียม 2 10 

 
4 

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงูเพ่ือการใชงานดาน
สารสนเทศ ภายในสถานศึกษา 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

 
2 

 
10 

 
5 

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

 
2 

 
10 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานที ่5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6 
 
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

 
ที่ 

 
ดานการประเมิน 

 
คา 

น ้า

หนัก 

(100) 

 
คะแนนที่ได 

จากการ

ประเมิน แต

ละดาน 

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการ

ประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินของดาน X น ้าหนักคะแนน

ของดาน) / คะแนนรวมของดาน 

1 ผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 50 220 (220 x 50) / 250 = 44.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน 
10 44 (44 x 10) / 50 = 8.80 

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 464 92.80 

สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความรวม
มือกับสถาน ประกอบการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
2.พัฒนาแผนการเรียนรูและมุงสมรรถนะบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียงและคานิยมหลัก 12 ประการ  
3.พัฒนาการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงโดยใชโครงการเปนฐาน 
(PBL) และ STEM Education  
4.พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและ ความเป็นผูน าดวย
กิจกรรม อวท. ใหเปนสถานศึกษาคุณธรรม  
5.เสริมสรางทักษะและประสบการมืออาชีพใหครูและบคุลากร
ทางการศึกษา สคูวามเปนเลิศ  
6.เสริมสรางความรูและประสบการณของผูบริหารในการจัด
การศึกษาใหเปนผูน ามืออาชีพ 
7.สรางเครือขายการใชทรัพยากร บุคคลรวมกับสถาน
ประกอบการและ หนวยงานที่เกี่ยวของ  
8.สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบคุลากรทางการศึกษาจัดท า
งานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือถายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสชูุมชนและสังคม 

1.โครงการฝกอบรมหลักสูตระยะสั้นประจ าปงบประมาณ 2562  
2.โครงการความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการ 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความต
องการของสถานประกอบการ  
4.โครงการสงเสริมการเรียนรดูวยการปฏิบัติจริงโดยใชโครงการเปนฐาน  
5.โครงการเผยแพรและน าเสนอผลงานวิชาโครงการตามหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส.  
6.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประจ าปงบประมาณ 2562  
7.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรนุใหม ประจ าปงบประมาณ 2562  
8.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนคนเกงใหมีความสุข 
9.โครงการสรางขวัญและก าลังใจครูและบคุลากรทางการศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพพนมทวน 
10.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  
11.โครงการบริหารทั่วไป  
12.โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  
13.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี   
14.โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ  
15.โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 16.โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
(FIX IT CENTER)  
17.โครงการจัดสัมมนาโครงการขอจบ  
18.โครงการจัดสัมมนาวิชาการ ประจ าป 
19.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน 

ที่   107/2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกนัคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561  

----------------------------------------- 

 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศก าหนด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการจัดท าและส่งรายงานการประเมินให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ดังต่อไปนี้ 
  

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ก าหนดนโยบาย วางแผน ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และก ากับดูแล ติดตามให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1 นายณัฐวุฒิ   ไถ้เงิน   ประธานกรรมการ 
1.2 นางกัญญา  บุญศิริ   กรรมการ 
1.3 นางกัญญา  หมอกลาง  กรรมการ 
1.4 นายพิพัฒน์  บุญศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าท่ี ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะหลัก
วิธีการ การจัดเตรียมข้อมูลการจัดระบบเอกสาร และการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ ประกอบด้วย  
  ๒.๑ นายพิพัฒน์  บุญศิริ   ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี ๓ 
  ๒.๒ นางกัญญา  บุญศิริ   ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี ๒ 
  ๒.๓ นางกัญญา  หมอกลาง  ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี ๑ 

 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ให้แก่
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

// ๓.๑ นายพิพัฒน์... 
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 ๓.1 นายพิพัฒน์  บุญศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๓.2 นางกัญญา  บุญศิริ   กรรมการ 
 ๓.3 นางกัญญา  หมอกลาง  กรรมการ 
 ๓.4 นายประเสริฐ ศรีอุดม   กรรมการ 
 ๓.5 นางสุรีวรรณ จันตะมะ  กรรมการ 
 ๓.6 นางรุ่งฤดี  พรายมณี  กรรมการ 
 ๓.7 นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช  กรรมการ 
 ๓.8 นายศิวกานต์ ศรีวารี   กรรมการ 
 ๓.9 นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ มีหน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสาร
ต่างๆ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลตามหลักเกณฑ์รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดท าแฟ้มข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และรายงาน
ข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

 ๔.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
  1.) ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
  ๒.) ข้อมูลปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
  ๓.) ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
  ๔.) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ 
  1. นางสาวเปมิกา      กล่ันบุศย์ 
 ๔.2 ข้อมูลด้ำนผู้เรียน ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
  2.) ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.) ข้อมูลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา 

  ๔.) ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ 
  1. นางกัญญา  บุญศิริ 
  ๒. นางสุรีวรรณ  จันตะมะ 
  ๓. นางสมใจ  แก้วพรายตา 
 ๔.๓ ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
  ๒.) ข้อมูลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์ 
  ๒. นางน้ าอ้อย  สุขกรม 
 
 

// ๔.๔ ข้อมูลด้ำนหลักสูตร... 



 ๔.๔ ข้อมูลด้ำนหลักสูตร ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
  ๒.) ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายประเสริฐ  ศรีอุดม 
  ๒. นางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์ 
 ๔.๕ ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 
  ๒.) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายประเสริฐ  ศรีอุดม 
  ๒. นางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์ 
 ๔.๖ ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑.) นายพิพัฒน์  บุญศิริ 
  ๒.) นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์ 
 ๔.๗ ข้อมูลด้ำนควำมร่วมมือ ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายเทอดศักดิ ์ อินทรนุช 
  ๒. นางสาวนฤมล  โตประยูร 
 ๔.๘ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลอาคารสถานท่ี ปีการศึกษา 2561 
  ๒.) ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน 2561 
  ๓.) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายทรงศักดิ์  พบบ่อเงิน 
  ๒. นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์
 ๔.๙ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ  ประกอบด้วย 
  ๑.) ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางรุ่งฤดี  พรายมณี 
  ๒. นางอัญชลี  อินทรีย์ 
 ๔.๑๐ ข้อมูลรำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๑.) รางวัลและผลงานของสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560–2561 
  ๒.) รางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560-25๖๑ 
  ๓.) รางวัลและผลงานของผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

// ผู้รับผิดชอบ... 
... 



ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายศิวกานต์  ศรีวารี 
  ๒. นางสาวนริศรา ข าคม 
 4.11 ข้อมูลแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๑.) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  ๒.) ข้อมูลพันธกิจ ปีการศึกษา 2561 
  ๓.) ข้อมูลแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2561 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑.) นายพิพัฒน์  บุญศิริ 
  ๒.) นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์ 
 

๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนข้อมูลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2561 มีหน้าท่ี เก็บรวบรวม
ข้อมูล และเอกสารต่างๆ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลตามหลักเกณฑ์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดท าแฟ้มข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ จ านวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วย 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ๓ ประเด็นการประเมิน
ประกอบด้วย 

 

ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสุรีวรรณ  จันตะมะ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจิระวัฒน์  แซงดาว   กรรมการ 
  ๓. นายเทพทัต  ภูฆ้องไชย  กรรมการ 
  ๔. นายนิพัฒน์  กันหริ   กรรมการ 

// ๕. นายนิพฒัน์... 



  ๕. นางสาวธารสาย เกษตรส าราญ  กรรมการ 
  ๖. นางอัญชลี  อินทรีย์   กรรมการ 
  ๗. นางรุ่งฤดี  พรายมณี  กรรมการและเลขานุการ  
  ๘. นางสมใจ  แก้วพรายตา  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
   

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ๔ ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 
 

ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
          สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

  

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายประเสริฐ  ศรีอุดม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช  กรรมการ 
  ๓. นายศิวกานต์  ศรีวารี   กรรมการ  
  ๔. นางสาวเนตรนภา ช้ิวบุตร   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์  กรรมการ 
  ๖. นายศักดิ์ชัย  ช้ืนแสง   กรรมการ 
  ๗. นายสถาพร  ด้วงเดช   กรรมการ 
  ๘. นายจตุรงค์  พรหมมา  กรรมการ 
  ๙. นายสัมฤทธิ์  อุ่นศรี   กรรมการ 

// ๑0. นายสัมฤทธิ์... 



  ๑๐. นางสาวนฤมล โตประยูร  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 

๑๒. นายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
1๓. นางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ๒ ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 
 

ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
        สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไ ปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธนกร  ศิริกิจธนสาร  กรรมการ 
  ๓. นายพงศธร  ดีเดช   กรรมการ 
  ๔. นางสาวนริศรา ข าคม   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุธามาศ บัวทอง   กรรมการ 
  ๖. นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางน้ าอ้อย  สุขกรม   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์ มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารคู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือ ออกแบบแฟ้ม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจาก
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรูปแบบ
รูปเล่ม ประกอบด้วย 

 ๖.๑ นายพิพัฒน์  บุญศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์  กรรมการ 
 ๖.๓ นายพงศธร  ดีเดช   กรรมการ 
 ๖.๔ นายศักดิ์ชัย  ช้ืนแสง   กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล มีหน้าท่ี เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
และเว็บไซต์ www.vesar.org และเผยแพร่ผลการประเมินตนเองสู่สาธารณะชน ประกอบด้วย 

// 7.๑ นายพิพัฒน์... 

http://www.vesar.org/


 ๗.๑ นายพิพัฒน์  บุญศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสุรีวรรณ จันตะมะ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางพงศธร  ดีเดช   กรรมการ 
 ๗.๔ นายศักดิ์ชัย  ช้ืนแสง   กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับติดตำมและประเมินผล มีหน้าท่ี ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการ
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในวิเคราะห์ข้อมูลและ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของ
คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อน าเสนอประธาน และจัดส่งเอกสารให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

 ๘.๑ นายพิพัฒน์  บุญศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

   
ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพเพื่อบังเกิดผลดีต่อทางวิทยาลัยฯ   
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 

 

(นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 



 
ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

ท่ี   214 /2561 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

........................................................................ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ม ี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให ้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อาศัย 
อ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1065/2549 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2549 เรื่อง 
มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าท่ีก ากับ ดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดท าประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. นายณัฐวุฒิ    ไถ้เงิน   ประธานกรรมการ 
2. นายพิพัฒน์  บุญศิร ิ   กรรมการ 
3. นางกัญญา  หมอกลาง  กรรมการ 
4. นางกัญญา  บุญศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

1.นายณัฐวุฒิ  ไถ้เงิน   ประธานกรรมการ 
2.นายพิพัฒน ์  บุญศิร ิ   กรรมการ 
3.นางกัญญา  บุญศิร ิ   กรรมการ 
4.นางกัญญา  หมอกลาง  กรรมการ 
5.นางสุรีวรรณ  จันตะมะ  กรรมการ 
6.นายประเสริฐ  ศรีอุดม   กรรมการ 
7.นายเทพทัต  ภูฆ้องไชย  กรรมการ 
8.นางรุ่งฤดี  พรายมณี  กรรมการ 
9.นายเทอดศักดิ์  อินทรนุช  กรรมการ 
10.นายจิระวัฒน ์ แซงดาว   กรรมการ 
11.นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ ์  กรรมการ 
12.นายทรงศักดิ์  พบบ่อเงิน  กรรมการ 
13.นายพงศธร  ดีเดช   กรรมการ 

//14.นายศิวกานต์… 



14.นายศิวกานต์  ศรีวารี   กรรมการ 
15.นายธนกร  ศิริกิจธนสาร  กรรมการ 
16.นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์  กรรมการ 
17.นางสาวเนตรนภา ช้ิวบุตร   กรรมการ 
18.นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์  กรรมการ 
19.นายสถาพร  ด้วงเดช   กรรมการ 
20.นายศักดิ์ชัย            ช้ืนแสง   กรรมการ 
21.นายนิพัฒน ์  กันหร ิ   กรรมการ 
22.นายสัมฤทธิ์  อุ่นศรี   กรรมการ 
23.นางสาวธารสาย เกษตรส าราญ  กรรมการ 
24.นางน้ าอ้อย  สุขกรม   กรรมการ 
25.นางอัญชลี  อินทรีย์   กรรมการ 
26.นางสมใจ   แก้วพรายตา  กรรมการ 
27.นางสาวสุธามาศ บัวทอง   กรรมการ 
28.นางสาวนริศรา ข าคม   กรรมการ 
29.นางสาวนฤมล โตประยูร  กรรมการ 
30.นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
31.นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหาร น้ าด่ืม และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริการ
แก่ผู้มาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นางกัญญา  บุญศิร ิ   ประธานกรรมการ 

2. นางน้ าอ้อย  สุขกรม   กรรมการ 
  3. นางอัญชลี  อินทรีย์   กรรมการ 
  ๓. นางสมใจ   แก้วพรายตา  กรรมการ 
  ๔. นางสาวนริศรา ข าคม   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุธามาศ บัวทอง   กรรมการ 
  ๖. นางสาวนฤมล  โตประยูร  กรรมการ 
  ๗. นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
  8. นางสุรีวรรณ  จันตะมะ  กรรมการและเลขานุการ   
 

4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ มีหน้าท่ี จัดพิมพ์เอกสารตามงานท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมรวบรวม
เอกสารเพื่อเข้าเล่ม ประกอบด้วย 

๑. นายพิพัฒน์  บุญศิร ิ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์  กรรมการ 
 ๓. นายพงศธร  ดีเดช   กรรมการ 
 ๔. นายศักดิ์ชัย  ช้ืนแสง   กรรมการ 
 ๕. นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการและเลขานุการ 

//5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล … 



 

5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับเก็บข้อมูล ติดตามประเมินผล
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดกิจกรรมพร้อมท ารายงานเพื่อเสนอวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. นายพิพัฒน์  บุญศิร ิ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเปมิกา กล่ันบุศย์  กรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ ์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง ด าเนินการตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อย 
เพื่อให้เกิดผลดีกับทางวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 
ส่ัง ณ วันท่ี 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นายณัฐวุฒิ  ไถ้เงิน) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
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