


P a g e  | ก 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศกึษา 2562 วิทยาลยัการอาชพีพนมทวน  

 

คำนำ 
 

 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ  
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามวัตถุประสงค์ของการรายงานการประเมินตนเอง ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี นั้น 
 คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ได้ดำเนินการประเมิน
ตนเองด้วยความมุ่งมั ่นในการจัดทำโดยได้วางแผนการดำเนินงาน  ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการต่างๆ รายงานประจำปี และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมข้อมูล จากรายงาน
การประเมินตนเองของครูซึ่งได้รวบรวมวิเคราะห์ผลแล้วสรุปรวมแต่ละสาขาวิชา หลังจากนั้น จึงนำมาวิเคราะห์
และสรุปในภาพรวมของวิทยาลัยฯ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุง ให้ความเห็นชอบใน
การดำเนินงาน  เพื่อรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการรายงานการประเมิ น
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR  ปีการศึกษา  2562)  ฉบับนี ้จะเป ็นประโยชน์ต ่อการพัฒนา 
สถานศึกษา  ทำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษา และยังเป็นเอกสารข้อมูลใช้ประกอบการประเมินภายในของสถานศึกษา  ตามนโยบายการประกัน
คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้
สถานศึกษา นำผลการประกันคุณภาพมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็น
การสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและชุมชนต่อไป 
 คณะกรรมการดำเนินงานขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้รายงานการประเมินตนเอง 
สำเร็จด้วยดีมา ณ โอกาสนี้           
 

   วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
       31 พฤษภาคม  2563 
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สารบัญ 
 

           หนา 
คํานํา               ก 
สารบัญ               ข 
สารบัญตาราง              ค 
สวนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            1 
สวนที่ 2 ขอมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา                    12 
สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          23 
สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      26 
สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2562    49 
สวนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม 54 
ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา         56 
ภาคผนวก              ง 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 
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สารบัญ 
 

         หนา 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1    49 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2    50 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3    52 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม    53 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
================================================= 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัย การอาชีพ

พนมทวน พ.ศ. 2562 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 
     ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ   
ยอดเยี่ยม    
    1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ  
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
    1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ  
    1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
    1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
    1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพ อยู่ในระดับดี 
    1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  
    2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    2.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  
    2.4 การจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  
    3.1  การจดัการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    3.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ      
ยอดเยี่ยม  
    3.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ     
ยอดเยี่ยม  
    3.5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  
    4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
    5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
    5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีผล
การประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
   1.2 จุดเด่น  
    1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ สถาน
ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
   2) ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้และนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3) สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ 
โดยจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็น  รูปธรรม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
   4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับความรู้ พร้อมกับ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  อย่างเป็นรูปธรรม  
   5) สถานศึกษามีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ  สถานศึกษา 
ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย สะอาด
เรียบร้อย และสวยงามอย่างต่อเนื่อง 
   6) สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   7) สถานศึกษาดำเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน พร้อมจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
   8) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา
ในการสร้างเสริมประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ให้กับผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเริ ่มประกอบธุรกิจของตนเองจน
สามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างยั่งยืน  
   9) สถานศึกษามีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาน 
ประกอบการ เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียน  ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
   10) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   11) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย จิตสำนึก และ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  12) สถานศึกษาได ้นำวงจรการบร ิหารงานคุณภาพ PDCA มาใช ้เป ็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของกระทรวง ศึกษาธิการ  
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   13) สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลองค์
ความรู้ สู่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ราษฎร  ชุมชน และโรงเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้/แปลงสาธิตชีววิถี ในระดับประเทศ 
   14) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุนชน 
สถานประกอบการให้การยอมรับ 
   15) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยเหลือในการดูแลผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านพฤติกรรมของผู้เรียน  
 16) สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมภายใต้ความร่วมมือของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักของประชาชน และ
ชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น 
 
 

   1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
   1) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลงานความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ เพ่ือให้สอดรับกับ นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   2) จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์มีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนผู้เรียน 
อีกท้ังผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบผลงาน สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์  
   3) การสำรวจและติดตามข้อมูลการตอบกลับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่
ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานหรือศึกษาต่อมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษา ดังนั้นควรกำหนดรูปแบบ 
ขั้นตอน และวิธีการสร้างเครื่องมือในการติดตามข้อมูลให้มีความกระชับ และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินเพ่ือให้ได้รับจำนวนข้อมูลตอบกลับเพ่ิมข้ึน   
   4) สถานศึกษาดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
   5) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี เสถียรภาพ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  
   6) ศึกษากระบวนการจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวิจัย พัฒนา
วิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
   7) การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงาน ต่าง ๆ 
ในการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 
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  8) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันในการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้มากขึ้น  
   9) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมสืบสานรักษา 
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน  
   10) สถานศึกษาควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ร่วมกับระบบดูแล ผู้เรียน 
เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   11) สถานศึกษาควรพัฒนาและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
  12) สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพใน
ระดับภาคและระดับชาติ  
   13) สถานศึกษา ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อให้เกิด
ความรู้และทักษะในผู้เรียนมากข้ึน 
   14) สถานศึกษา ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยการร่วมมี
บทบาทในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ที่เน้นทักษะการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน 
   15) สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีจิตสาธารณะในการดูแลช่วยเหลือสังคม และเป็นพลเมืองดี 
   16) สถานศึกษาควรส่งเสริม ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่แปลกใหม่มาทดลองเพ่ือ
สร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญมากข้ึน 
 
      1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ 
เอกสารประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย ตลอดจน การฝึก
ทักษะในการสืบค้นทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้อ้างอิงประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงงาน วิทยาศาสตร์  
    2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงในชุมชน อาทิ การนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิม มูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
เชิงพาณิชย์  
    3) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานควรประสานความร่วมมือกับแผนกวิชาในการ  
กำหนดรูปแบบหรือวิธีการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดจนขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จ
การศึกษาบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือให้การติดตามข้อมูลเป็นไป อย่างต่อเนื่องและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับครบตามจำนวน  
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    4) ทุกแผนกวิชาควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผู้เรียนระบบทวิภาคีให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวน ผู้เรียนทั้งหมด  
    5) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ให้บริการ
ของระบบอินเทอร์เน็ต  
    6) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน การ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับท่ีสูงขึ้น  
    7) ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาน 
ประกอบการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
สถานศึกษา การศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณเพ่ือการจัด
การศึกษาร่วมกัน    
    8) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ เข้าร่วมทำ
กิจกรรมด้านการบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนการ ดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น  
    9) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเกิดความ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางสังคมของผู้เรียน  
    10) สถานศึกษาและครูที่ปรึกษาดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการ ดูแล 
ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ให้น้อยลง
หรือไม่เกิดข้ึน ตลอดจนมีการติดตามให้ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้ามาเรียนต่อเมื่อพร้อม  
    11) สถานศึกษาควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 
      12) สถานศึกษาควรเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
   13) สถานศึกษา ควรปลูกฝังผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยศึกษาข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   14) สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง 
   15) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ิมมากข้ึน 
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2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบธรรมมาภิบาล 
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของจังหวัดกาญจนบุรี 
และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านต่างๆ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อใจ และ
นำมาซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ โดยการใช้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม ผู้ปกครอง 
จึงมีความมั่นใจได้ว่า วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
สามารถมองเห็นเป็นประจักษ์ได้จากประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1. วิทยาลัยการพนมทวนเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ด้านแปลงสาธิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เกื ้อกูลซึ ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติ และการดำรงชีว ิตของมนุษย์ โดยมุ ่งเน้นการนำจุลินทรีย์ที ่มี
ประสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี ในการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ราษฎรและชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย จนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
ระดับประเทศ ประเภทที่1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 
  2. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดี 
ของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน เพราะสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม จนผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความมั่นใจ  
 3. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
มีวิสัยทัศน ์มีภาวะผู้นำ มีความสามารถใน มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม สามารถบอก
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจตัดสินใจในงานด้านต่างๆ ตามภาระหน้าที่ของโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  4. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีมีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีลักษณะที่ พึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีบุคลิกภาพตามที่ชุมชน
คาดหวัง และเติบโตมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน และสืบสานภาระหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนให้
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
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  5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้จะเป็นการติดต่อประสานกับผู้ปกครองโดยตรง
และใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการได้พบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณ์จริง  และการพูดคุยอย่างฉันท์มิตร 
พร้อมทั้งการประสานกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับงานการจัดการศึกษาด้วยควบคู่กัน  ก่อให้เกิดความไว้ใจ 
เชื่อมั่น และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  
  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์  และรองรับ
การศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการอาชีวศึกษา ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสำคัญประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมกระบวนการในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดคือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
   1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 

  1) ด้านคุณลักษณ์ที ่พึงประสงค์ ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา) 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่
อาชีพ  
   2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ทัศนคต ิค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชี วศึกษา ตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ ได้แก่ 
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา  การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
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   5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันระหว่างธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษาราษฎรและชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน  
   6. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
ตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที ่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู ่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี ่ยม และ
สถานศึกษาท่ีได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี้  

        ความเป็นมาและความสำคัญ 
        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมี
พระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่  4 ธันวาคม  2540 ความว่า “สิ่งสำคัญ คือ เราพออยู่พอกิน อุ้ม
ชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ตัวเอง พ่ึงตนเองได้  หมายความว่า  ให้สามารถดำรงชีวิตได้  อย่างไม่เดือนร้อน  
มีความเป็นอยู ่อย่างประมาณตน  มีกินมีใช้ตามอัตภาพ  แล้วที ่เหลือจึงขายเป็นรายได้ต่อไป” ซึ ่งจาก
พระราชดำริดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง พระราชดำริ  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2546  โดยนำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เข้าไปดำเนินการใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งทั่วประเทศ  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2548  ได้ขยายขอบเขตของการ
ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สู่วิทยาลัยการอาชีพรวม  38 แห่ง และมีการดำเนินงาน
โครงการตลอดมา  โดยในแต่ละปีสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า 120 ชุมชน 50 โรงเรียน 
และประชาชนทั่วไปกว่าหนึ่งแสนคน จนนำมาสู่การขยายผลความร่วมมือโครงการชีววิถีฯ ครั้งที่ 5 โดย การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความ
ร่วมมือ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการลงนามมีผลผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2562 
 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ดำเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินโครงการ
ดังกล่าว  ในการส่งเสริมและสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ  ให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และประชาชนในชุมชนต่าง ๆเพ่ือให้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาและส่งเสริมให้มี
การทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในด้านการบำบัดกลิ่น  และการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน อันจะนำไปสู่การ
ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ และประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พ่ึงพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 
  1) เพ่ือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) ส่งเสริมวิถีของคนไทย ให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ 
  3) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายระบบนิเวศ 
  4) เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดการเก้ือกูลกัน 
  5) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 
  6) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
  7) ส่งเสริมให้ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี 
  8) สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  9) ส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  วิธีดำเนินการ 
  แนวทางในการดำเนินการ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการส่งเสริมใน 4 เรื่อง ได้แก ่
  1) การเกษตร การเพาะปลูก พืชไร่ พืชสวน พืชผัก นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ 
  2) การประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกขนาดเล็ก เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เลี้ยงตะพาบน้ำฯลฯ 
  3) การปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ หมู วัวเนื้อ วัวนม แพะ ไก่งวง ฯลฯ 
  4) สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย กำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ด้วยการใช้ถังพิทักษ์โลก บำบัดกลิ่นในห้องน้ำ 
ทำความสะอาดบ้านเรือน สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
  โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการใน 4 เรื ่องดังกล่าว ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที ่มี
ประสิทธิภาพเป็นตัวช่วย โดยทางโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทดลองใช้แล้วได้ผลดี และเนื่องจาก
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งนับเป็นเกษตรทางเลือก (Alternative Agriculture) อีกทางหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2562 ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายใน

วิทยาลัยดีเด่น ในรูปแบบแปลงสาธิต จากการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ขยาย
ผลโครงการสู่ราษฎร (นางสายทอง หาญราชา)  ส่งผลให้ราษฎรได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ 
ประเทศ ปี พ.ศ.2562 ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น         
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 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเอง 
ได้ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  2. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. ส่งเสริมให้ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี 
  4. ส่งเสริมวิถีของคนไทย ให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ 
  5. สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
================================================= 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ที่อยู่ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 
โทรศัพท์ 034579597 โทรสาร 034579296 
E-mail pntcollege@hotmail.com Website www.pnt.ac.th 
ประวัติสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอ

กับความต้องการ ของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น 
เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2534 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2540 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ตั้งอยู่ เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนม
ทวนจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 135 ไร่ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างยนต์ และ
แผนกพาณิชย์ (บัญชี, คอมพิวเตอร์) โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไปโดยใน
อนาคตจะขยายการเรียนการสอนอีกหลาย แผนกวิชาโดยในส่วนของอาคารเรียนของวิทยาลัย ที่ใช้ในการเปิด
การสอนในปีแรกนี้เป็นอาคารชุดชั่วคราว ส่วนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการโรงฝึกงานในแผนการจัดตั้ง
วิทยาลัย วิทยาลัยจะได้งบประมาณในการดำเนินการแบบเต็มรูปด้วยเงินงบประมาณเป็นเงินประมาณ 160 
ล้านบาทในลำดับต่อไปโดยจะเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 นี้เป็นต้นไป 

อนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้รับการสนับสนุน จากชาวอำเภอพนมทวน เป็นอย่างดี ด้วยหวัง
ว่าวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จะเป็นวิทยาลัยที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมให้การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ของชาวอำเภอพนมทวนก้าวหน้าไป ในทางที่ดีขึ้น และนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนยังได้รับความ
อนุเคราะห์ และอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ(เจ้า-คุณไพบูลย์) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างตึกอาคารอำนวยการอีกด้วย 
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การจัดการศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสนับสนุนการ
วิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแผนการสอนที่ได้มาตรฐานบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และวัดผลประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง โดยเปิดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สาขางาน คือ 
- สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
- สาขางานยานยนต์(ทวิศึกษา) 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สาขางาน คือ 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 สาขางาน คือ 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVE) 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (DVE) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 สาขางาน คือ 

- สาขางานการบัญชี (DVE) 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (DVE) 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก(DVE) 

สภาพชุมชน 
อำเภอพนมทวน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง

ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอห้วยกระเจา 
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ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภออู่ทอง และ อำเภอสองพ่ีน้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบ่อพลอย 
พ้ืนที่ : 535.78 ตารางกิโลเมตร 
ความหนาแน่น : 97.36 คน / ตารางกิโลเมตร 

สภาพเศรษฐกิจ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนาข้าว ทำไร่อ้อย เลี้ยงวัว 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า 
3.จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง 

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 

สภาพสังคม 
การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอพนมทวน แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น แบ่งพ้ืนที่การปกครอง

ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน 
ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู 

 
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 168 0 46 214 
ปวช.2 105 0 50 155 
ปวช.3 108 0 23 131 

รวม ปวช. 381 0 119 500 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 7 26 33 
ปวส.2 8 34 42 

รวม ปวส. 15 60 75 
 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 99 67 67.68 
ปวส.2 35 26 74.29 
รวม 134 93 69.40 

 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 149 102 68.46 
ปวส.2 47 47 100.00 
รวม 196 149 76.02 
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ข้อมูลบุคลากร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 0 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

9 9 7 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 7 7 7 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 5 2 5 
เจ้าหน้าที่ 6 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

2 - - 

รวม ครู 21 18 19 
รวมทั้งสิ้น 31 18 19 

 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 2 3 5 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 5 9 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 8 
 
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 2,011,920.00 
งบดำเนินงาน 1,524,040.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 4,156,560.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,578,600.00 

รวมทั้งสิ้น 9,271,120.00 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ทักษะดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา รู้คุณค่าชีวิต 
  อัตลักษณ์ 
  เน้นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สังคม 
  เอกลักษณ์ 
  เน้นวิชาชีพบริการสู่ชุมชน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
  พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ 
   1.สถานศึกษาใช้หลักสูตรสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
         2.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำมืออาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
         3.สถานศึกษามีวิจัยและนวัตกรมเทคโนโลยีและเผยแพร่แก่ชุมชน 
         4.สถานศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีและถ่ายทอดและวิทยาการและเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 
และสังคม 
         5.สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
         6.สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
         7.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิงชาชีพตามมาตรฐานสาขาที่เปิดสอน 
         8.สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
และ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         9.สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
         10.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
         2. เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
        2. พัฒนาแผนการเรียนรู้และมุ่งสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
        3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้โครงการเป็นฐาน(PBL)และ STEM Education 
        4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ ความเป็นผู้นำด้วยกิจกรรม อวท. ให้เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม  
        5. เสริมสร้างทักษะและประสบการมืออาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
        6. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้นำมืออาชีพ 



P a g e  | 19 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศกึษา 2562 วิทยาลยัการอาชพีพนมทวน  

 

        7. สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร บุคคลร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
        9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
และสังคม 
        10. เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางานอาชีพให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
        11. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
        12. เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
        13. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง 
        14. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
        15. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        16. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
        17. พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
        18. สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ประเมิน อวท. ดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ ชาติ สอศ. 
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ ภาค สอศ. 
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ประเมิน อวท. ดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพิพัฒน์ บุญศิริ  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “วันครู” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางกัญญา หมอกลาง  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “วันครู” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางกัญญา บุญศิริ  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “วันครู” 

รางวัลอื่น ๆ จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางรุ่งฤดี พรายมณี  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “วันครู” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่านสมาท์โฟน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่านสมาท์โฟน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษา ระดับภาค    
ภาคกลาง 

นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค  
ภาคกลาง 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายทศพล อาจวิชัย  
กีฬาเปตอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.ศศิ วิเศษสิงห์  
กีฬาเปตอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจุฬพงษ์ เสาศิริ  
กีฬาหมากล้อม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 
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น.ส.บุญจิรา นามแสงผา  
กีฬาหมากล้อม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.กวินดา ผิวเงิน  
กีฬาหมากล้อม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.รวสิรา โพธิ์ทอง  
กีฬาหมากล้อม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.ฐิติมา สุขแสง  
กีฬาเซปักตะกร้อหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ธันยาพร ปทุมสูตร  
กีฬาเซปักตะกร้อหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ตมิสา สร้อยอยู่  
กีฬาเซปักตะกร้อหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

น.ส.ธัญลักษณ์ สุภาพ  
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กระเป๋ากาบตาล
ร้อยสี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

น.ส.สุมณฑา นุ่มเจริญ  
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กระเป๋ากาบตาล
ร้อยสี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฐวุฒิ สิทธิ์ภูมิ  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน 
สมาท์โฟน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นายเอกภพ เงินเหรียญ  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน 
สมาท์โฟน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นายเอกภพ เงินเหรียญ  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน 
สมาท์โฟน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคกลาง 

นายณัฐวุฒิ สิทธิ์ภูมิ  
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน 
สมาท์โฟน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค  
ภาคกลาง 
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นางสาวชลิดา คำภิมาบุตร  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวชลิดา คำภิมาบุตร  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 

นางสาวสิริลักษณ์ เกิดผดุง  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวสิริลักษณ์ เกิดผดุง  
ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
================================================= 

ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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3.3 ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรื องานสร้างสรรค์ 
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม โดยการจัดกิจกรรมท่ีเผยแพร่ที่หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน และสังคม
นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

================================================= 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 ปีการศึกษา 2562  
       ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน    122  คน 
       ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน     43  คน 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
      ระดับชั้น ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 122 คน ผ่านการประเมิน จำนวน  122  คน 
คิดเปน็ร้อยละ 100.00 
      ระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 43 คน ผ่านการประเมิน จำนวน 43  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
  1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงนำไปสู่การผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
 2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีกำหนด 
 3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการทำงานในสถานประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1. สรุปผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 
 2. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ สอศ. 
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 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
(V-NET) 
 ปีการศึกษา 2562  
      ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน  94  คน 
      ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน  28  คน 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
      ระดับชั้น ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน  94  คน ผ่านการทดสอบ จำนวน 72  คน 
คิดเป้นร้อยละ 76.59 
      ระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน  28 คน ผ่านการทดสอบ จำนวน  15  คน 
คิดเป้นร้อยละ   53.57 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงนำไปสู่การผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
 2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามท่ีกำหนด 
 3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ได้
ดีในการทำงานในสถานประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 
2562 

2. ผลการทดสอบ(V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สทศ 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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 1.1.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ปีการศึกษา 2562 จำนวน   40  คน 
            2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  ปีการศึกษา 2562 จำนวน   40  คน 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     ปีการศึกษา 2562 ได้รับผลการประเมินระดับ (ดาว)   5 ดาว 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กายอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
           1. ผู้เรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน  และสามารถต่อยอดอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษา 
 2. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
           3. ผู้ปกครองมีึความพึงพอใจสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้ม่ีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
           4. ชุมชน สามารถนำความรู้จากการเผยแพร่ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของวิทยาลัย ไป
ประกอบอาชีพ  และมีรายได้ 
 5.  หน่วยงานภายนอกยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
      1. รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 
      2. แผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2562 
      3. โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ  
 1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     ปีการศึกษา 2562 จำนวน  14 คน 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
             ปีการศึกษา 2562 รางวัลที่ได้รับ 
     ระดับจังหวัด  6  รางวัล 
     ระดับภาค     -   รางวัล 
     ระดับชาติ     -   รางวัล 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
     1. ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน ไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นำไปสู่การ
ได้รับประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการศึกษาต่อ หรือการทำงานในอนาคต 
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     2. สถานศึกษา พัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ และประสบการณ์ต่างๆ มากข้ึน จึงทำให้สถานศึกษา มี
แนวทางใน  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
     3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขัน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มา
ปรับใช้ได้ดีในการทำงานในสถานประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 
2562 
        2.ตารางสรุปผลการประกวดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2562 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
       ปีการศึกษา 2562 
       ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน   97  คน 
       ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน   39  คน 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
       ปีการศึกษา 2562 
       ระดับชั้น ปวช.3 แรกเข้าจำนวน  149  คน   สำเร็จการศึกษา จำนวน   97  คน 
       คิดเป้นร้อยละ   65.10 
       ระดับชั้น ปวส.2 แรกเข้าจำนวน  46  คน   สำเร็จการศึกษา จำนวน    39  คน 
       คิดเป้นร้อยละ   84.78  
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานใน
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     1.นักเรียนได้รับการดูแล จากระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัย  นักเรียนจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
 2.ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ  
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  3.สถานศึกษา  มีระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ทั้งการส่งเสริม
นักเรียนนักศึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  
 4.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องจากผู้เรียนสำเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานทำ 
 5.สถานประกอบการให้การยอมรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย  สามารถเข้าไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
  2. รายงานจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  3. รายงานจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  4. รายงานจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  5. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นรายบุคคล เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 
  7. สรุปการประเมินผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2-2562 
 1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
       ปีการศึกษา 2562 จำนวน   376  คน 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท. 
       ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ได้รับผลการประเมิน (เหรียญ) 
       ระดับจังหวัด… ได้รับผลการประเมิน    ระดับเหรียญทอง 
       ระดับภาค     - 
       ระดับชาติ     - 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
      วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม
โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความรู้ความสามารถและ มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1.จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
             2.จำนวนผู้เรียนทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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 3.สรุปผลรายงาน การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)  
 4.สรุปรายงานโครงการเลือกตั้งนายกองค์ ปีการศึกษา 25ุ62  
             5.สรุปรายงานโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมหล่อเทียนพรรรษา และถวายเทียน
พรรษา 2562 
             6.สรุปรายงานโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย  2562 
             7.สรุปรายงานโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 2562 
             8.สรุปรายงานโครงการอาชีวบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 2562 
             9.สรุปรายงานโครงการประชุมทางวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานและสรรหาสมาชิกดีเด่น
ระดับสถานศึกษา 2562 
 10.สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการกีฬาสี 
 11.สรุปรายงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
      1.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
       ปีการศึกษา 2561 
       ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา จำนวน   65  คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ  65  คน 
       ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษา จำนวน   26  คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ  26.  คน 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงาน
ทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
       ปีการศึกษา 2561 
       ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 65 คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ 65 คน 
       คิดเป้นร้อยละ  100.00 
       ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษา จำนวน    26  คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ  26  คน 
       คิดเป้นร้อยละ  100.00 
      1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 1.ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตฐานของ
สถานศึกษา ส่งผลให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อหรือทำงานในสถาน
ประกอบการ 
 2.สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อหรือทำงานในสถาน
ประกอบการ 
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 3.สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย จากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในทุกๆ ด้านที่สถานศึกษากำหนดคุณภาพ และส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 
2. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

2) จุดเด่น  
   1.กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สำเร็จการศึกษา โดยมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 
 2.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุนชน สถาน
ประกอบการให้การยอมรับ 
 3.การบริหารที่มีการวางแผนการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน และการสรุปผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิ์ภาพต่อวิทยาลัยสูงสุด 
 4.การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในทุก
กิจกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 5.มีระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยเหลือในการดูแลผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.ด้านความรู้ ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ทักษะในผู้เรียนมากข้ึน 
 2.ด้านทักษะ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยการร่วมมีบทบาทในการ
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ที่เน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทำงานและการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน 
 3.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง และมีจิตสาธารณะในการดูแลช่วยเหลือสังคม และเป็นพลเมืองดี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.วิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน และผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 
 2.วิทยาลัยควรเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพ่ือตอบสนองการเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
 3.วิทยาลัยควรปลูกฝังให้ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยศึกษา
ข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ปีการศึกษา 2562 
     ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน  2  ประเภท 
     ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2  ประเภท 
     คิดเป็นร้อยละ  100 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      ผลการประเมิน  ระดับ 5 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
           2. สถานประกอบการได้แรงงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
           3. สถานศึกษามีพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถส่งเสริมการผลิตกำลังคนเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
      2. เอกสารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 
 3. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 4. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ปีการศึกษา 2562 
      มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จำนวน  9  สาขา 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ปีการศึกษา 2562 
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      สาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด จำนวน  9  สาขา 
      มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จำนวน  9  สาขา 
      คิดเป็นร้อยละ  100 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
           1. ผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
           2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา 
           3. สถานประกอบการได้ผู้เรียนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
       2. เอกสารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 

    3. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
      4. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 

2562 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2562  
      แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน  121 แผน 
      แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน  121 แผน 
      คิดเป็นร้อยละ  100 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน  ร้อยละ 100 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
           1. ผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
           2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา 
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           3. สถานประกอบการได้ผู้เรียนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. รายงานผลการจัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 
 2. แผนการจัดการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 
 1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน การจัดการ
เรียนการสอน 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษา 2562 
      ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จำนวน 21 คน 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      ปีการศึกษา 2562 
      ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน  21  คน 
      ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จำนวน  21  คน 
      คิดเป็นร้อยละ  100 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
           1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
           2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
           3. ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
           4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
      2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
      3. แบบรายงานการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
 1.3) การจัดการเรียนการสอน 
      1.3.1) เชิงปริมาณ :  
      1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน  21  คน 
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      2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน  21 คน 
      3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 21 คน 
      4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูที่ใช้สื่อน วัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 21 คน 
      5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน  21 คน 
      1.32) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน  21 คน 
      ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จำนวน  21  คน 
      คิดเป็นร้อยละ 100 
      1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
           1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
           2. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
           3. ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
           4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  ปีการศึกษา 2562
 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปี
การศึกษา 2562 
      3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
      4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562  
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 1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
      1.4.1) เชิงปริมาณ :  
      1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ปีการศึกษา 2562 
 ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 21 คน 
      2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
 ปีการศึกษา 2562 
 ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศฯ จำนวน 21 คน 
      3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ปีการศึกษา 2562 
 ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนฯ จำนวน 21 คน 
      4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 
 ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนฯ จำนวน 21 คน 
      5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
 ปีการศึกษา 2562 
 ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลฯ จำนวน 21 คน 
      1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
         ปีการศึกษา 2562  
         ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 21 คน 
         ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 21 คน 
      1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
           1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
           2.ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารในการติดตามผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
           3.สถานศึกษาลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. สรุปรายงานจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
      2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
 4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      5. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  
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 1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      1.5.1) เชิงปริมาณ : 
      1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 ปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอน จำนวน  21   คน 
      2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
         ปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอน จำนวน  21   คน 
      3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน 
 ปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอน จำนวน   21   คน 
      4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
         ปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอน จำนวน   21   คน 
      5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ 
 ปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอน จำนวน   21   คน 
      1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ปีการศึกษา 2562  
         ครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน   21   คน 
         ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน   21  คน  
         คิดเป็นร้อยละ 100 
       1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะ
ของครูผู้สอน 
           1.ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่ได้กำหนด 
           2.ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อสมรรถนะของครูผู้สอนต่อการจัดการศึกษา
แล้วให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามหลักสูตร 
           3.สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพ 
           4.ครูผู้สอนได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ตามสาขาวิชา 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
            2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
             3. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ปีการศึกษา 2562 
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             4. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2562 
             5. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
             6. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ ปีการศึกษา 2562 
 1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จำนวน 33 ห้อง 
      1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 33 ห้อง 
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จำนวน 33 ห้อง 
      คิดเป็นร้อยละ 100 
      1.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
           1. สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วขึ้นผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน 
           2. บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
           3. ผู้เรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน การสอน 
           4. ครูและผู้เรียน มีการเชื่อมโยงกับระบบเรียนการสอน ออนไลน์ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      1. จำนวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
      2. จำนวนห้องเรียนห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2562 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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      1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  มี 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน 4.55 
      1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
           1.สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วขึ้นผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน 
           2.บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
           3.ผู้เรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน การสอน 
           4.ครูและผู้เรียนมีการเชื่อมโยงกับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle)  
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
         1. สรุปโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบจัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
         2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
         3. แบบรายงานผลการทดสอบความเร็วการใช้อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
 1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
      ปีการศึกษา 2562  
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 33 ห้อง 
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ห้อง 
      คิดเป็นร้อยละ 6 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม 
      ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน ดีมาก 
      1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
      วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้เปิดสถานที่ให้แก่นักเรียนระดับปริญญาตรี เข้ามาเข้าค่ายพักแรม 
อบรมลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร  
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1. คำสั่งดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
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       2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานอาคารสถานที่ 
       3. โครงการปรับปรุงป้ายหน้าวิทยาลัยฯ 
       4. โครงการพัฒนาห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ-Active-Learning 
       5. โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ 
 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
      ปีการศึกษา 2562 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มี  
      1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน ดีมาก 
      1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      ปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1.โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานอาคารสถานที่ (ปรับปรุงอาคารสถานที่) 
          2.โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานอาคารสถานที ่(ปรับปรุงล้างทำความสะอาดระบบน้ำดื่ม) 
       3.โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 
       4.สรุปโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบจัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
       5.คำสั่งเวรรักษาการณืประจำเดือน และระบบกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัย 
 1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      ปีการศึกษา 2562  
      จำนวนผู้เรียนทั้งหมด จำนวน  589  คน 
      ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ จำนวน  448 คน 
      คิดเป็นร้อยละ  76.06 
      1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน 2.85 
      1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      ปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1. รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
       2. สรุปสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 
       3. ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
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 1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
      ปีการศึกษา 2562 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 150 .Mbps 
      1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน 4.55 
      1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      ปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ มาก 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1. สรุปการผลการความพึงพอใจโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
จัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
       2. สรุปโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบจัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
       3.รายงานผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
      1.1.1) เชิงปริมาณ :  
      1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 21 คน 
        2.จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา2562 จำนวน 13 คน 
      ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อปี จำนวน 21 คน 
            3.จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้จำนวน 21 คน 
      4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      ปีการศึกษา 2562 
      ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวนจำนวน 21 คน 
      5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ 
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      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนระบบทวิภาคีท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองฯ จำนวนจำนวน 21คน 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      ปีการศึกษา 2562  
      ครูผู้สอนทวิภาคีท้ังหมดของสถานศึกษา จำนวน 21คน 
      ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 21 คน  
      คิดเป็นร้อยละ 100 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
      1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี โดยได้ทำ
ความร่วมมือโดยการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)เพ่ือร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มี
ประสิทธิภาพ 
      2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
      3. สถานศึกษาสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
      4. สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
      1. แผนงาน โครงการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
      2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
      3. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
         4. สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกาาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562   

2) จุดเด่น  
    1.หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนามีความสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
    2.การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น 
    3.การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา และนำหลักสูตรมาใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานประกอบการ 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
 2.ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3.ควรพัฒนาด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เป็นห้องเรียนเฉพาะทาง 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรมีความร่วมมือจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ 
 2.วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่ทันสมัยและต่อเนื่อง 
 3.วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง 
   
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
      1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
           (โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง/ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วม) 
   1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ  100   
   2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-2564  ครูและบุคลากรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ  100   
   3.โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  100  
   4.โครงการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปี 2562 ครู
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ  100  
   5.การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
   6.โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวน 1 แห่ง 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
           (โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง/ผลการประเมิน) 
           1.วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 
           2.วิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-2564  
           3.วิทยาลัยมีมาตรฐานสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา 
           4.วิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
กำลังคน 
   5.วิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 สถาน
ประกอบการ 
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      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
           1.ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
           2.ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           3.สถานศึกษามีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการบริหารสถานศึกษา 
           4.สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561-2564 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      1.2.1)เชิงปริมาณร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2562  
      จำนวนสาขาวิชาทั้งหมด จำนวน 9 สาขา 
      จำนวนที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 สาขา  
      คิดเป็นร้อยละ 100 
      1.2.2)เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2562 
      ผลการประเมิน ระดับ ๕ 
      1.2.3)ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
           1.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
           2.ผู้ปกครองได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมีความเชื่อมั่น ในการจัดการ
เรียนของวิทยาลัยมากขึ้น 
           3.สถานศึกษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียน การสอน 
           4.สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยการระดม
ทรัพยากรให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคี และได้แรงงานที่มี
คุณภาพที่มาจากการฝึกโดยสถานประกอบการเอง 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
           1.บันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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           2.โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
           3.รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา 
 4. แผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 
 5. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 6. จำนวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 7.จำนวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิในสถาน
ประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 8. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      1.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
      ปีการศึกษา 2562 บริการชุมชน จำนวน 4 กิจกรรม 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
      (ใส่กิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้อง และผลการประเมิน) 
           1.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
ปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมิน 4.52 
           2.โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ผลการประเมิน 4.79 
           3.โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 ผลการประเมิน 4.75 
           4.โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2562 ผลการประเมิน 4.21 
      1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
      1.นักเรียน ได้พัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์มากข้ึน ในสายงานของตัวเองต่อยอดจากประสบการณ์
จริง มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง 
      2.ผู้ปกครอง  มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและมีความเชื่อมั้นในระบบจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย 
      3.สถานศึกษา ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกและประชาชนในการจัดการเรียน
การสอนความมีจิตอาสาของนักเรียน 
      4.สถานประกอบการ ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
           1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 
It Center) ปีงบประมาณ 2562 
           2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 
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           3.สรุปเล่มรายงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 
           4.สรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      ปีการศึกษา 2562 จำนวน     21   ผลงาน 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
      ปีการศึกษา 2562 รางวัลที่ได้รับ 
   ระดับจังหวัด  2   ผลงาน 
   ระดับภาค      2   ผลงาน 
   ระดับชาติ      -    ผลงาน 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ 
      1.ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการคิด  สามารถพัฒนาผลงานโครงงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือการทำงานในอนาคต 
      2.สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการพัฒนาผลงานโครงการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานต่อไป 
      3.ชุมชน สามารถนำผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ผู้เรียน 
และสถานศึกษาร่วมกันผลิตขึ้น เพ่ือไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น 
 เอกสาร/หลักฐาน มีดังต่อไปนี้ 
       1.รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. 
       2.เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
       3.ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
       4.เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ ภาค ภาคกลาง 

2) จุดเด่น  
   1.หลักสูตรการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการตามนโยบายภาครัฐความพร้อม ความตั้งใจ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัยของ
นักเรียนทุกปีการศึกษา 
 3.วทิยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมภายใต้ความร่วมมือของครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักของประชาชน และ
ชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น  

3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.การวางแผนการดำเนินการ ควรมีการเตรียมการล่วงหน้า เนื่องจากระหว่างการดำเนินงานในการ
ประสานงานมีความล่าช้า ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และควรมีความรวดเร็วเพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ 
 2.การค้นคว้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่แปลกใหม่มาทดลองเพ่ือสร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้
นักเรียนได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญมากขึ้น 
 3.การดำเนินกิจกรรมบางอย่าง ยังไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรมีจำนวน
น้อย และชุมชนค่อนข้างห่างไกล 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.การจัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของภาครัฐ 
 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น 
 3.จัดหาแนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
================================================= 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 109 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 115 94.78 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 68.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 95 95.79 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นหลักสตูรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสำคญั และนำไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจดัการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 85 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 65 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 30 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 45 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 15 80.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 92.34 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 94.78 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง   
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ที่กำหนดเพิ่มเติม 
================================================= 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  6.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6.1.1 ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

ระดับคุณภาพ :  
 1.1) ผลงานโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      ปีการศึกษา 2562 จำนวน     3   กิจกรรม 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี การศึกษา 
2562 รางวัลที่ได้รับ 
  ระดับจังหวัด    1   ผลงาน 
  ระดับภาค       2   ผลงาน 
  ระดับชาติ       2   ผลงาน 
      1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในการนำผลงานแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
พร้อมขยายผลองค์ความรู้ สู่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ราษฎร ชุมชน และโรงเรียน เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2562 
  2. สรุปข้อมูลชุมชนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ระดับภาค ภาคกลาง 
  3. รายงานผลการตรวจประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคกลาง 
ประจำปี พ.ศ.2562 
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  4. รายงานผลการตรวจประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ  ประจำปี 
พ.ศ.2562 
 
  2) จุดเด่น  
   1.หลักสูตรการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการตามนโยบายภาครัฐความพร้อม ความตั้งใจ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัยของ
นักเรียนทุกปีการศึกษา 
 3.วิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู ่ชุมชนและสังคมภายใต้ความร่วมมือของครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักของประชาชน และชุมชน 
สังคมมากยิ่งข้ึน 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.การวางแผนการดำเนินการ ควรมีการเตรียมการล่วงหน้า เนื่องจากระหว่างการดำเนินงานในการ
ประสานงานมีความล่าช้า ซึ ่งต้องผ่านกระบวนการหลายขั ้นตอน และควรมีความรวดเร็วเพื ่อให้ทันกับ
สถานการณ ์
 2.การค้นคว้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่แปลกใหม่มาทดลองเพื่อสร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้
นักเรียนได้เล็งเห็นถึงคณุประโยชน์และความสำคัญมากข้ึน 
 3.การดำเนินกิจกรรมบางอย่าง ยังไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรมีจำนวน
น้อย และชุมชนค่อนข้างห่างไกล 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.การจัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของภาครัฐ 
 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้จัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น 
 3.จัดหาแนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
================================================= 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา

ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดู

งาน 
3. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย  
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
5. โครงการติวเข็มเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อ

เตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-net  

6. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดู

งาน 
3. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกาอาชีวศึกษา 
4. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย  
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

6. โครงการติวเข็มเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-net  

7. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. โครงการสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดู

งาน 
5. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย  
6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
7. โครงการติวเข็มเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อ

เตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-net 

8. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา  

9. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

10. โครงการอาชีวะอาสา 
11. โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
4. โครงการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

และระบบจัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
3. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

และระบบจัดเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 
3. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center 
6. โครงการอาชีวะอาสา 
7. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

1. โครงการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2. โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
3. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
4. โครงการอาชีวะอาสา 
5. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาชีพ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
6. โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

1. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นให 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

3.3 ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 1. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด

ปการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูลแกไขเมื่อ เวลา
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด 

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 

ปการศึกษา 2561

ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด

ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ปการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังนี้

1. สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา พ.ศ. 2561

ท่ี การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินการ

1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน

เพิ่มเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา

2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษา

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองคประกอบสมบูรณ มี

SWOT วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ

 องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกัน

 แผนงาน โครงการ สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

 มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

 มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลนเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผานเว็บไซต www.vesar.org ใหครบถวน

5 การติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินในระบบออนไลนผานเว็บไซต

www.vesar.org

6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

 เขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลนผานเว็บไซต www.vesar.org

โดยนำเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสะทอนผลการพัฒนาตาม

มาตรฐานการศึกษาและประเด็นประเมิน

 พิมพรายงานการประเมินตนเองจากระบบออนไลน

 จัดสงรายงานการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน
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2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพ

รวม จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 91.36) โดยมีผลการ

ประเมินจำแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม (รอยละ 87.84) เม่ือจำแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 87.5)

2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 87.5)

2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

(รอยละ 88.46)

จุดเดน

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ

2. ผูเรียนผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชในครั้งแรก

3. ผูสำเร็จการศึกษามีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

4. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. ลดปญหาการออกกลางคัน

2. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อใชประโยชนไดจริงหรือได

รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงข้ึน

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการประกวด แขงขัน ทางดานทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น

4. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหเขารวมการ

ประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนำไปใชประโยชนได

จริง

3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ



13/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/certsarprint/2018 4/7

4. พัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 98.13) เมื่อจำแนก

เปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 88)

2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)

2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม (รอยละ 100)

2.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)

จุดเดน

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา

หรือสาขางาน

2. ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติสำหรับพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ

3. ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีคุณภาพ

4. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางมี

คุณภาพ

5. ครูผูสอนบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ

6. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลไดเต็ม

ศักยภาพ

7. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางมีคุณภาพ

11. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ

12. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมมีความพรอม เพียง

พอ และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
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13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวม

ท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

14. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด มีความพรอม และเพียงพอกับผูใช

บริการ

15. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

16. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม กำหนดรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 95) เมื่อ

จำแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ

100)

2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอย

ละ 85)

จุดเดน

1. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ

5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม
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6. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางมี

คุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อใชประโยชนไดจริงหรือได

รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงข้ึน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหเขารวมการ

ประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนำไปใชประโยชนได

จริง
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ปการศึกษา 2561

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน รอยละ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 87.84 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 87.5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 87.5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 88.46 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 98.13 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 88 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 85 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.36

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ลงชื่อ 

( นายประชาคม จันทรชิต ) 

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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