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คำนำ
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 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
ตนเองด้วยความมุ่งมั่น ในการจัดทำโดยได้วางแผนการดำเนินงาน ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัต ิ งาน
แผนงาน โครงการต่างๆ รายงานประจำปี และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมข้อมูล จากรายงาน
การประเมินตนเองของครูซึ่งได้รวบรวมวิเคราะห์ผลแล้วสรุปรวมแต่ละสาขาวิชา หลังจากนั้น จึง นำมาวิเคราะห์
และสรุปในภาพรวมของวิทยาลัยฯ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุง ให้ความเห็นชอบใน
การดำเนินงาน เพื่อรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการรายงานการประเมิ น
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR ปี ก ารศึ ก ษา 2563) ฉบั บ นี ้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นา
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 2564
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
=================================================
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัย การอาชีพพนมทวน จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิช าชี พ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 2561 จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
1) ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา (50 %)
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผลการประเมิน 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลการประเมิน 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการประเมิน 1
ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมิน 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ไม่มีการประเมิน)
2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (10 %)
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใ นการ
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (20 %)
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการ
ประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) ด้านการมีส่วนร่วม (10 %)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5) ด้านปัจจัยพื้นฐาน (10 %)
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ผลการประเมิน 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการ
ประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผลการ
ประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 จํานวน
5 ด้าน 25 ข้อ ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม
จำนวน
20 ข้อ
ระดับดีเลิศ
จำนวน
1 ข้อ
ระดับดี
จำนวน
2 ข้อ
ระดับปานกลาง
จำนวน
- ข้อ
ระดับกำลังพัฒนา
จำนวน
1 ข้อ
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1.2 จุดเด่น
1.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.2 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูได้จัดทำแผนพัฒนา
ตนเองและได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนนาตนเอง มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา
1.2.3 ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียน มี
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.2.4 สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห ้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
1.2.5 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.2.6 สถานศึกษาดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยืนยืน ในรูบแบบของแปลงสาธิต เพื่อ
เด่น เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกรและ
ผู้สนใจอาชีพด้านการเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการคิดค้น นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับชีววิถีฯ รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1.3.2 การพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
1.3.3 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.3.4 การผลิตสื่อนวัตกรรมและการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
1.3.5 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.6 แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง และการบริการของศูนย์วิทยบริการ
1.3.7 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3.8 การผลิต สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ของครูผู้สอนเพื่อบริการ
ชุมชนวิชาการวิชาชีพและจิตอาสาของผู้เรียน
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน
1.4.2 สถานศึกษาคารส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร
1.4.3 สถานศึ ก ษาควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรทางสมรรถนะที่ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.4.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการวิจัยให้ครูผู้สอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
1.4.5 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
1.4.6 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา
1.4.7 สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
1.4.8 สถานศึกษาควรพัฒนาศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริการและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากร และผู้เรียน รวมทั้งควรมีกระบวนการจูงใจในการ
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง
1.4.9 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.4.10 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชา และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำ
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
1.4.11 สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบธรรม
มาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของจังหวัด
กาญจนบุรี และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ
เชื่อใจ และนำมาซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ โดย
การใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการในการพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังขอ ง
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สังคม ผู้ปกครอง จึงมีความมั่นใจได้ว่า วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นประจักษ์ได้จากประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยการพนมทวนเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ด้านแปลงสาธิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการนำจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี ในการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ราษฎรและชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย จนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน
เหรียญทอง ในระดับประเทศ ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 และ
ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญเงิน ในระดับประเทศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผล
ดีเด่น (คุณศิริวรินทร์ บรรจง) ประจำปี พ.ศ.2563
2. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาเป็น
อย่างดี ของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน เพราะสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม จนผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความมั่นใจ
3. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ สถาน
ศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถใน มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สามารถบอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจตัดสินใจในงานด้านต่างๆ ตามภาระหน้าที่
ของโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
4. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีมีการประสาน การทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีลักษณะที่ พึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีบุคลิกภาพ
ตามที่ชุมชนคาดหวัง และเติบโตมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน และสืบสานภาระหน้าที่ในการพัฒนา
ชุมชนของตนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้จะเป็นการติดต่อประสานกับผู้ปกครอง
โดยตรงและใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการได้พบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณ์จริง และการพูดคุยอย่างฉันท์
มิตร พร้อมทั้งการประสานกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับงานการจัดการศึกษาด้วยควบคู่กัน ก่อให้เกิดความ
ไว้ใจ เชื่อมั่น และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลั กของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับ
การศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมกระบวนการในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดคือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสั ยและทักษะ
ทางปัญญา) 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละการปฏิ บ ัต ิ ง าน การทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ั ว เลข การจั ด การและการพั ฒ นางาน 3) ด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ ได้ แ ก่
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันระหว่างธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษาราษฎรและชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน
6. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และ
สถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี้
ความเป็นมาและความสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ความว่า “สิ่งสำคัญ คือ เราพออยู่พอกิน
อุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ตัวเอง พึ่งตนเองได้ หมายความว่า ให้สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างไม่เดือน
ร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน มีกินมีใช้ ตามอัตภาพ แล้วที่เหลือจึงขายเป็นรายได้ต่อไป” ซึ่งจาก
พระราชดำริดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง พระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 โดยนำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าไป
ดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งทั่วประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายขอบเขต
ของการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ว ิทยาลัยการอาชีพรวม 38 แห่ง และมี การ
ดำเนินงานโครงการตลอดมา โดยในแต่ละปีสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า 120 ชุมชน 50
โรงเรียน และประชาชนทั่วไปกว่าหนึ่งแสนคน จนนำมาสู่การขยายผลความร่วมมือโครงการชีววิถีฯ ครั้งที่ 6
โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนาม
ความร่วมมือ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งการลงนามมีผลผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2565
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ ดำเนิน
โครงการดังกล่าว ในการส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ให้กับบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ และประชาชนในชุมชนต่าง ๆเพื่อให้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีการทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในด้านการบำบัดกลิ่น และการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน อันจะนำไปสู่การ
ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ และประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ
1) เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) ส่งเสริมวิถีของคนไทย ให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้
3) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายระบบนิเวศ
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4) เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดการเกื้อกูลกัน
5) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
6) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
7) ส่งเสริมให้ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี
8) สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9) ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วิธีดำเนินการ
แนวทางในการดำเนินการ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามแนว
พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการส่งเสริมใน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การเกษตร การเพาะปลูก พืชไร่ พืชสวน พืชผัก นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ
2) การประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกขนาดเล็ก เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เลี้ยง
ตะพาบน้ำ ฯลฯ
3) การปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ หมู วัวเนื้อ วัวนม แพะ ไก่งวง ฯลฯ
4) สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย กำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ด้วยการใช้ถังพิทักษ์โลก บำบัดกลิ่น
ในห้องน้ำ ทำความสะอาดบ้านเรือน สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการใน 4 เรื่องดังกล่าว ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพเป็นตัวช่วย โดยทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทดลองใช้แล้วได้ผลดี และเนื่องจาก
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งนับเป็นเกษตรทางเลือก (Alternative Agriculture) อีกทางหนึ่ง
ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษา ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2563 ประเภท
ที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ในรูปแบบแปลงสาธิต จากการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลลำดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญเงิน ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 4
ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
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
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
=================================================
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ 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 และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
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 แผนกวิชาโดยในส่ว นของอาคารเรียนของวิทยาลัย 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
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสนับสนุนการ
วิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแผนการสอนที่ได้มาตรฐานบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และวัดผลประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง โดยเปิดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 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 2 สาขางาน คือ
- สาขางานการบัญชี (DVE)
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (DVE)
สภาพชุมชน
อำเภอพนมทวน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอห้วยกระเจา
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภออู่ทอง และ อำเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
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ทิศใต้ ติดกับ อำเภอท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบ่อพลอย
พื้นที่ : 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 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น แบ่งพื้นที่การปกครอง
ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน
ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
218
143
103
464

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ทวิภาคี
0
0
0
0
ปกติ
0
0
0

ทวิศึกษา
46
50
23
119
ทวิภาคี
107
33
140

รวม
264
193
126
583
รวม
107
33
140

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้า
149
47
196

สำเร็จการศึกษา
103
47
150

คิดเป็นร้อยละ
69.13
100.00
76.53

สำเร็จการศึกษา
88
29
117

คิดเป็นร้อยละ
61.11
87.88
66.10

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้า
144
33
177
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ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
2
2
0
0
0
0
0
0
0
4

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

2

2

-

5

5

3

0
7
0
7
8

7
4
-

7
6
-

4

-

-

19
33

16
16

16
16

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
2
2
0
0
0
0
0
0
0
4

รวม
(สาขาวิชา)
4
4
0
0
0
0
0
0
0
8
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(หลัง)
2
1
0
1
4
8

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(บาท)
1,735,655.17
3,036,723.08
1,481,000.00
7,664,132.00
5,226,063.73
1,9143,573.98

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา รู้คุณค่าชีวิต
อัตลักษณ์
เน้นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สังคม
เอกลักษณ์
เน้นวิชาชีพบริการสู่ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
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.สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสรรถนะในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
3.สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
4.สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะอาชีพ
5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
6.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำมืออาชีพในการบริหาร จัดการสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
7.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำมืออาชีพในการบริหารจัด กาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
8.สถานศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีและเผยแพร่แก่ชุมชน
9.สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
10.สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน
11.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาที่เปิดสอน
12.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิงชาชีพตามมาตรฐานสาขาที่เปิดสอน
13.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาที่เปิดสอน
14.สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล และ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15.สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16.สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
17.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต พัฒนากำลังคน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0”
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแผนการเรียนรู้และมุ่งสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้โครงการเป็นฐาน(PBL)และ STEM
Education
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ ความเป็นผู้นำด้วยกิจกรรม อวท. ให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างทักษะและประสบการมืออาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้เป็น ผู้น ามือ
อาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร บุคคลร่วมกับสถานประกอบการและ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดวิทยากาและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางานอาชีพ ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ สอน
กลยุทธ์ที่ 12 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
รางวัล
ระดับ
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ
ชาติ
ประเมินชีววิถี ประเภท แปลงสาธิต ชนะเลิศ
ภาค
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ประเมิน อวท. ดีเด่น
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

ให้โดย
สอศ.
สอศ.
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รางวัล ระดับ
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ชนะเลิศ ชาติ
รูปแบบแปลงสาธิต
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ชนะเลิศ จังหวัด
ประเทศไทย (อวท.)
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ชนะเลิศ ภาค
รูปแบบแปลงสาธิต
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ชนะเลิศ จังหวัด
รูปแบบแปลงสาธิต

ให้โดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่านสมาท์โฟน
นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ
นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษา ระดับภาค
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่านสมาท์โฟน
ภาคกลาง
นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาค
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ภาคกลาง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

P a g e | 18
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายณัฐวุฒิ สิทธิ์ภูมิ
รองชนะเลิศ
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน
สมาท์โฟน
นายเอกภพ เงินเหรียญ
รองชนะเลิศ
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน
สมาท์โฟน
นายเอกภพ เงินเหรียญ
รางวัลอื่น ๆ
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน
สมาท์โฟน
นายณัฐวุฒิ สิทธิ์ภูมิ
รางวัลอื่น ๆ
ระบบปลดล็อคยานพาหระฉุกเฉินผ่าน
สมาท์โฟน
นางสาวชลิดา คำภิมาบุตร
รองชนะเลิศ
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ
นางสาวชลิดา คำภิมาบุตร
รางวัลอื่น ๆ
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ
นางสาวสิริลักษณ์ เกิดผดุง
รองชนะเลิศ
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ
นางสาวสิริลักษณ์ เกิดผดุง
รางวัลอื่น ๆ
ไข่มุกเพื่อสุขภาพ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ภาค

อาชีวศึกษาระดับภาค
ภาคกลาง

ภาค

อาชีวศึกษาระดับภาค
ภาคกลาง

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ภาค

อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ภาค

อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายสดายุ จำเริญศรี
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายสดายุ จำเริญศรี
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
เล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
ทักษะการประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายวัชระ ขำสุวรรณ
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายวัชระ ขำสุวรรณ
ทักษะการแข่งขันการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง

นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
ครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
ครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายธนกร ศิริกิจธนสาร
ครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ให้โดย

นายพลพัฒน์ หว่างดอนไพร
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายเปล่งศักดิ์ วิเศษสิงห์
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายฐิรวัฒน์ ทองนุ่ม
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายวีรภัทร สุวรรณสิงห์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวธัญญลักษณ์ สุภาพ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสุมณฑา นุ่มเจริญ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายทัดเทพ ไอยรารัตน์
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวพรดิษยา จิตนิยม
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวจุฑามาศ ทองนุ่ม
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุทธิสักดิ์ สืบเนียม
เล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นางสาวกรรณิการ์ เชื้องาม
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววราพร ชัยเมือง
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายณัฐวุฒิ อินทร์พลับ
ทักษะการประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวเอื้องฟ้า เจนวีระนนท์
ทักษะการประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวปิยธิดา อิการาชิ
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวทิพย์กมล ฝูงประเสริฐ
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวชไมพร ม่วงทิม
ทักษะการแข่งขันการประกวดรักการอ่าน รองชนะเลิศ จังหวัด
ภาษาไทย

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุทธิ์ศักดิ์ สืบเนียม
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

อาชีวศึกษาภาคกลาง

รองชนะเลิศ ภาค
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
=================================================
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒ ิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสำเร็ จ ในการดำเนิ น การตามนโยบายสำคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ กำกับ ดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

P a g e | 23
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทั นต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน 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 เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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 หรืองานสร้างสรรค์
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม โดยการจัดกิจกรรมที่เผยแพร่ที่หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน และสังคม
นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง 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.) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 95 คน
ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 29 คน
1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ระดับชั้น ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 96 คน ผ่านการประเมิน
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 98.96
ระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 29 คน ผ่านการประเมิน
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1. ผู้เรียน มีความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงนำไปสู่การผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
2. สถานศึกษา มีการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่กำหนด
3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ได้ดีในการทำงานในสถาน
ประกอบการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องของส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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2. บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
3. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ที่ 039/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
4. ประกาศวิทยาลััยการอาชีพพนมทวน เรื่องแจ้งกำหนดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา
2563
5. ประกาศวิทยาลััยการอาชีพพนมทวนเรื่องแจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563
6. สรุปรายงานการจัดส่งมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
7. รายงานจำนวนนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
8. รายงานจำนวนนักเรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
2.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 0 คน
ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 0 คน
2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับชั้น ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 96 คน ผ่านการทดสอบ จำนวน 0 คน
คิดเป้นร้อยละ 0
ระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา จำนวน 29 คน ผ่านการทดสอบ จำนวน 0 คน
คิดเป้นร้อยละ 0
หมายเหตุ เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 โดยให้ถือว่าการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 เป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้ารับการ
ทดสอบตามความสมัครใจ จากหนังสือดังกล่าว จึงทำให้นักเรียน นักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบ
V-NET ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนจึึงไม่ได้ดำเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาไปสอบ V-NET
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หนังสือจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการดำเนินการทดสอบ
ทางการ ศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึึกษา 2563 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน
2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีการประเมินในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (3 ดาว) ซึ่งอาขีวศึกษาจังหวัดจะ
ดำเนินการประเมินระดับจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2564
ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินศูนย์่บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กายอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1. ผู้เรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน และสามารถต่อยอดอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
3. ผู้ปกครองมีึความพึงพอใจสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้ม่ีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ
4. ชุมชน สามารถนำความรู้จากการเผยแพร่ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของ
วิทยาลัย ไปประกอบอาชีพ และมีรายได้
5. หน่วยงานภายนอกยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินระดับ 3 ดาว
2. แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2563
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเขียนแผนธุรกิจและประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา
2563
4. สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจสถานศึกษา ธุรกิจร้านกาแฟ ประจำปีการศึกษา 2563
5. สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจสถานศึกษา ผลิตภัณฑ์มัดย้อมจากปอเต่าไห้ ประจำปีการศึกษา
2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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2.) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน
2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
ระดับจังหวัด 9 รางวัล
ระดับภาค 1 รางวัล
ระดับชาติ - รางวัล
2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
1. ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน ไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นำไปสู่การได้รับ
ประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การศึกษาต่อ หรือการทำงานในอนาคต
2. สถานศึกษา พัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ และประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้สถานศึกษา มีแนวทาง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขัน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับ
ใช้ได้ดีในการทำงานในสถานประกอบการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค และระดับอาชีวศึกษาจังหวััด
กาญจนบุรี
2. ภาพถ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.1) เชิงปริมาณ
ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 88 คน
ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 29 คน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3 แรกเข้าจำนวน 144 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.11
ระดับชั้น ปวส.2 แรกเข้าจำนวน 33 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.88
1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานการณ์ ในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1. นักเรียนได้รับการดูแล จากระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัย นักเรียนจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
2. ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษา มีระบบการดูแลนักเรียนตามคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ทั้งการ
ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน
4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องจาก
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ
5. สถานประกอบการให้การยอมรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. รายงานจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน (แรกเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
4. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
6. สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
ผลการประเมิน ร้อยละ 66.10 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 604 คน
2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.50
ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ได้รับผลการประเมิน (เหรียญ)
ระดับจังหวัด ได้รับผลการประเมินระดับเหรียญทอง
2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตยทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทยมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีผลการประเมิ น
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)โดยได้รับผลการประเมินเป็น
องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. รายงานผลการประเมินกิจกรรม
3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการ
อาชีพพนมทวน การประชุม โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
4. สรุปผลรายงาน การประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)
5. สรุปผลการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
6. สรุปรายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต
7. สรุปรายงานโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
8. โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศวันคริสต์มาส
9. สรุปรายงานโครงการอาชีวบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
10. สรุปรายงานโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน ร้อยละ 75.66 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี
3.) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 114 คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ 114 คน
ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษา จำนวน 47 คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ 47 คน
3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 114 คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ 82 คน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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คิดเป็นร้อยละ 71.93
ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษา จำนวน 47 คน มีงานทำหรือศึกษาต่อ 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.43
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.และหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2562
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทำและประกอบอาชีพ
อิสระ
ผลการประเมิน ร้อยละ 62.73 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี
2) จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษา โดยมีความรู้ ทักษะ และ
คุณธรรมจริยธรรม
2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ตลอดหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุนชน สถานประกอบการให้การยอมรับ
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการดำเนินงาน การติดตามผลการ
ดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพต่อวิทยาลัยสูงสุด
4. การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาใน
ทุกกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา
5. มีระบบช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ด้วย
ระบบสารสนเทศ
3) จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ด้านความรู้ ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อให้เกิดความรู้และ
ทักษะในผู้เรียนมากขึ้น
2. ด้านทักษะ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยการร่วมมีบทบาทในการ
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ที่เน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทำงานและการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง และมีจิตสาธารณะในการดูแลช่วยเหลือสังคม และเป็นพลเมืองดี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานะการณ์โควิด
19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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2. วิทยาลัยควรเน้นการจัดการเรียนการสอน โ่ดยฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน ให้สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
3. วิทยาลัยควรปลูกฝังให้ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยศึกษา
ข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ประเภท
ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 4 ประเภท
คิดเป็นร้อยละ 100
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน 100
2.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2563
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 สาขา
2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด จำนวน 4 สาขา
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 สาขา
คิดเป็นร้อยละ 100
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
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1. ผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา
3. สถานประกอบการได้ผู้เรียนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา 2563
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563
3. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2563
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน 235 แผน
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน 235 แผน
คิดเป็นร้อยละ 100
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิน ร้อยละ 100
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการจัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
2. รายงานผลการจัดส่งแผนการการจัดการเรียนรู็ รูปแบบแผ่นซีดี ปีการศึกษา 2563
2.) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน
2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จำนวน 19 คน
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2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 19 คน
ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. แบบรายงานการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
3. รายงานผลการจัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
4. รายงานผลการจัดส่งแผนการการจัดการเรียนรู็ รูปแบบแผ่นซีดี ปีการศึกษา 2563
3.) การจัดการเรียนการสอน
3.1) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 14 คน
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
ปีการศึกษา 2563
ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 17 คน
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย
ปีการศึกษา 2563
ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 19 คน
4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน
ปีการศึกษา 2563
ครูที่ใช้สื่อน วัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน. 18 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
ครูที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 19 คน
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 19 คน
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คิดเป็นร้อยละ 100.00
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. รายงานผลการส่งแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
3. รายงานผลการส่งแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
4. รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน
4.) การบริหารจัดการชั้นเรียน
4.1) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 19 คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศฯ จำนวน 19 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนฯ จำนวน 10 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนฯ จำนวน 16 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลฯ จำนวน 19 คน
4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 19 คน
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการบริหารการจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. รายงานผลการบริหารการจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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5.) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5.1) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 19 คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 19 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 11 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 10 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 19 คน
5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน 19 คน
ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.55
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.รายงานผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
6. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จำนวน 33 ห้อง
6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความ
เร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 33 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ จำนวน 33 ห้อง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
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1. สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วขึ้นผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน
2. บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
3. ผู้เรียนและครู สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และช่วยในการจัดการเรียน การสอน
4. ครูและผู้เรียน มีการเชื่อมโยงกับระบบเรียนการสอน ออนไลน์
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการทดสอบการใช้ความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต
2. สรุปโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ
2. รายงานผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
3. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
2.) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 33 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 33 ห้อง
คิดเป็นร้อยละ 100
2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
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ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
โดยวิทยาลัยการอาชีพ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการผู้เรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึ ก ษาให้ เ อื ้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ มี แ ผนงานและโครงการพั ฒ นางานอาคารสถานที ่ แ ละระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2.3) ผลสะท้อน วิทยาลัยการอาชีพมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่
หน่วยงานภายนอก องค์กรต่างๆ สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างเพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
ใช้งาน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การฝึกวิชาชีพ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารและสถานที่ของวิทยาลัย จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 125 คน ค่า
ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยน 4.74 และค่า S.D. 0.59
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. คำสั่งผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ออาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน
4. ภาพกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการจัดการ
ขยะ การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ
บำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร
รวมทั้งการ จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการ ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้
1) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษาได้แก่ ระบบส่งกำลัง ระบบควบคุม ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน และปลอดภัย
2) มีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3) ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
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5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมู ลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ผลการ
ประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิทยาลัยมีการดำเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน 5 ข้อตาม
กระบวนการข้างต้นมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา น้ำดื่มเพียงพอต่อควา ม
ต้องการ มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบ กำจัด
ขยะที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.3) ผลสะท้อน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 125 คน ค่าความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยน 4.74 และค่า S.D. 0.59 โดยองค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การยอมรับและยกย่องต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความ ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ผู้ใช้บริการในวิทยาลัย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
2. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
3. คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน ปีการศึกษา 2563
4. ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ออาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน
4.) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด จำนวน 604 คน ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ จำนวน 3,711 ครั้ง
จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 76.80
4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2563 ผล
การประเมิน ระดับ ดี 4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ปี
การศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจดี
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
4. จำนวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
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5. จำนวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
5.) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต163 Mbps
5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน มากที่สุด
5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ
2. รายงานผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
3. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.1) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 19 คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อปี จำนวน 19 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้จำนวน 19 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 19 คน
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5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนระบบทวิภาคีที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองฯ จำนวน 19 คน
4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอนทวิภาคีทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน 19 คน
ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
2. บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ
2) จุดเด่น
1. หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนามีความสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา และนำหลักสูตรมาใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานประกอบการ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ควรพัฒนาด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เป็นห้องเรียนเฉพาะทาง
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรมีความร่วมมือจัดทำ MOU กับสถานประกอบการเพิ่ม
มากขึ้น
2. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่ทันสมัยและต่อเนื่อง
3. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
1. โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1. โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน 4.89
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 โครงการ
2. บันทึกสรุปรายงานการประชุม จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารการมีส่วนร่วม จำนวน 1 โครงการ
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 เล่ม
2.) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
สาขาวิชาทั้งหมด จำนวน 4 สาขาวิชา
สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100
2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดทำรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
2. บันทึกความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.บันทึกข้อความ รายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดทำรถประหยัดน้ำมันเชื้องเพลิง
จำนวน 1 โครงการ
2.บันทึกความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทไทยฟูดส์ จำกัด มหาชน
3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
ปีการศึกษา 2563 บริการชุมชน จำนวน 5 กิจกรรม
- กิจกรรมบริการชุมชน
- กิจกรรมบริการวิชาชีพ
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- กิจกรรมบริการวิชาการ
- กิจกรรมการใช้นวัตกรรมบริการชุมชน
- กิจกรรมจิตอาสา
3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ประจำปีการศึกษา
2563
2. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสร้างเพื่อชุมชน (fixit
center) ประจำปีการศึกษา 2563
3. โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
สถานศึกษา)
4. สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานศึกษา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ประจำปีการศึกษา
2563
2. คำสั่ง โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ประจำปี
การศึกษา 2563
3. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสร้างเพื่อชุมชน (fixit
center) ประจำปีการศึกษา 2563
4. โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
สถานศึกษา)
5. สรุปผลการดำเนิน โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานศึกษา)
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 ผลงาน
1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
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ปีการศึกษา 2563 รางวัลที่ได้รับ
ระดับจังหวัด 18 ผลงาน
ระดับภาค - ผลงาน
ระดับชาติ - ผลงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลงานเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563
2. เกียรติบัตร “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563
2) จุดเด่น
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้วยการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมพัฒนาตนเองมากกว่า 12 ชั่วโมง/ปี
1.2 ครูผู้สอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำ
ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ที่ได้กำหนด
1.3 ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดเเรงงานอย่างมีคุณภาพ ส่งผลทำให้ชื่อเสียงของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ
มากยิ่งขึ้น
1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ ตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด ได้ฝึกปฏิบัติจริง กับเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อการลดภาระ
รายจ่ายของผู้ปกครอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย นักเรียนนักศึกษา
สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถ
นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีคู่มือ/คำสั่งการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มากขึ้น
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3. จัดหาแหล่งงบประมาณให้มากขึ้น
4. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
5. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดตามสาขา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯต้องระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ
2. วิทยาลัยฯต้องอบรมส่งเสริมบุคลากรเพิ่มเติมให้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
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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

ข้อการประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
100
100
100.00

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
15

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
3
5
ประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
1
6
ผลรวมคะแนนที่ได้
21
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
84.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 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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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
91
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
95.79
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 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)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10
15

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
3
5
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิม่ เติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 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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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10
15

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทเี่ น้นผู้เรียน
3
5
เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
2
5
10
เรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
25

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5
5
จัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
2
5
10
งานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
10
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
65
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 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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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
 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)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
1
3
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
20.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
96.36
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
100
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
84
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
80
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
100
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
20
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
95.88
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
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
6.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6.1.1 ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1.1) ผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 กิจกรรม
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา
2563 รางวัลที่ได้รับ
ระดับจังหวัด 2 ผลงาน
ระดับภาค
2 ผลงาน
ระดับชาติ
2 ผลงาน
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่ว ยงานภายนอก หรือผู้มีส ่ว นเกี่ยวข้องให้ การยอมรับยกย่ อ ง
สถานศึกษา ในการนำผลงานแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
พร้อมขยายผลองค์ความรู้ สู่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ราษฎร ชุมชน และโรงเรียน เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2563
3. รายงานผลการตรวจประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคกลาง
ประจำปี พ.ศ.2563
4. รายงานผลการตรวจประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี
พ.ศ.2563
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2) จุดเด่น
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้วยการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมพัฒนาตนเองมากกว่า 12 ชั่วโมง/ปี
2. ครูผู้สอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำ
ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะตรงตามสมรรถนะและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ที่ได้กำหนด
3. ผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดเเรงงานอย่างมีคุณภาพ ส่งผลทำให้ชื่อเสียงของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ
มากยิ่งขึ้น
4. ผู้เรียนได้รับความรู้ ตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด ได้ฝึกปฏิบัติจริง กับเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อการลดภาระ
รายจ่ายของผู้ปกครอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย นักเรียนนักศึกษา
สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถ
นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีคู่มือ/คำสั่งการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มากขึ้น
3. จัดหาแหล่งงบประมาณให้มากขึ้น
4. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
5. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดตามสาขา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯต้องระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ
2. วิทยาลัยฯต้องอบรมส่งเสริมบุคลากรเพิ่มเติมให้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
=================================================
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้

1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
3. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน
5. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
3. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกา
อาชีวศึกษา
4. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน
6. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1.
2.
3.
4.

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
5. โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน
7. โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา
8. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center)
9. โครงการอาชีวะอาสา
10. โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1.
2.
3.
4.

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบจัดเก็บข้อมูลภายใน
วิทยาลัย
3. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบจัดเก็บข้อมูลภายใน
วิทยาลัย
3. โครงการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
5. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it
Center
6. โครงการอาชีวะอาสา
7. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

1. โครงการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา
3. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center)
4. โครงการอาชีวะอาสา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
5. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาชีพ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
6. โครงการกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย

1. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

3.3 ด้านเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม

1. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

