ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับ
1.1 ข้ออมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวั ติความเป็นมาของวิทยาลัย การอาชี พพนมทวน ด้ วยกระทรวงศึ กษาธิการพิจ ารณา
เห็นควรให้ ขยายการศึ กษาวิชาชี พให้กว้างขวางยิ่ง ขึ้น และสอดคล้ องเพียงพอกับความต้ องการของ
ประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาด แรงงาน ในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น
เพื่อจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่น อันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากาลัง คนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ที่อาเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
1.2 แผนภู มิ โ ครงสร้ า งบริ ห ารของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมทวน ได้ ก ระจายอ านาจ
การบริ ห ารงานให้ บุค ลากรในแผนกเพื่อ ให้บุ ค ลากรได้ ร่ วมกั นคิ ด ร่ว มตัด สิ นใจและปฏิบั ติ ร่ว มกั น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานและด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
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1.3 งบประมาณของสถานศึกษา 7,416,874.76 บาท ประจาปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

งบดาเนินการ

1 / 2559
2 / 2559

7,416,874.76
7,416,874.76

4,627,802.33
2,789,072.43

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
62.40
37.60

1.4 ห้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การจัดพื้นที่
ห้องปฏิบัติ
ห้องเรียนทฤษฎี
ศูนย์วิทยาบริการ มุมห้องสมุด มุมค้นคว้า
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ์
พื้นที่จัดแสดงผลงาน / นิทรรศการ
โรงฝึกงาน
รวม

จานวนห้อง
27
8
2
5
5
5
52

2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมทวน ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
2.1.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน นักศึกษาจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ

ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ
ชาย หญิง
49
26
40
26

หลักสูตร
ทวิภาคี
ชาย หญิง
11
13
8
12

ทวิศึกษา
ชาย หญิง
22
16
8

ชาย
82
48

หญิง
55
46

ทั้งหมด
137
94

53
142
1
1
143

12
31
8
10
18
49

22
22

65
195
11
11
19
214

27
128
8
11
22
150

92
320
19
22
41
364

20
72
11
11
22
94

7
32
32

24
24

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลผู้เรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
2.1.2 จานวนครูในสถานศึกษา
ตารางที่ 2 จานวนครูในสถานศึกษา จาแนกตามสภาพ เพศ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1

1

ไม่ตรงวุฒิ

-

ตรงวุฒิ

-

ไม่มี

1

-

1

-

-

-

-

1
1
1

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

1
1

-

-

-

-

-

1

1
1
1
1
1
1

-

1

1

1

1

1

-

-

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

ใบประกอบ วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
กับการสอน

-

มี

-

ป.เอก

-

ป.โท

1
1
1
1
1
1
1
1
-

ป.ตรี

บุญศิริ
บุญศิริ
หมอกลาง
ช่วยรักษ์
ไชยยา
ทองสุธี
ศรีอุดม
ภูฆ้องไชย
พบบ่อเงิน
ฮั่วจั่น
พลแพงขวา
ดีเดช

หญิง

นายพิพัฒน์
นางกัญญา
นางกัญญา
นางสุกัญญา
นางนงนุช
นางสาวสุรีวรรณ
นายประเสริฐ
นายเทพทัต
นายทรงศักดิ์
นางสาวรัศมี
นางสาวนิรมล
นางพงษธร

ชาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วุฒิการศึกษา

ครูอัตราจ้าง

รายชื่อครู
ข้าราชการ

ที่

เพศ

พนักงานราชการ

สถานภาพ

1
1

1

-

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

1
1
1
1

-

-
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ชาย

หญิง

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

มี

ไม่มี

ตรงวุฒิ

ไม่ตรงวุฒิ

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

8

7

5

9

10

17

1

-

16

2

18

2

รายชื่อครู

นายรัชพล
นายศิวกานต์
นายธนกร
นายอนิรุต
นายจักรกฤษณ์
นายจตุรงค์
นางสาวเปมิกา
นางสาวจันทร์จรัส

พุมแพง
ศรีวารี
ศิริกิจธนสาร
พานแก้ว
นิยม
พรหมมา
กลั่นบุศย์
พรหมพิทักษ์
รวมทั้งหมด

ใบประกอบ วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
กับการสอน

ครูอัตราจ้าง

13
14
15
16
17
18
19
20

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

ที่

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

3. ข้อมูลเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถานศึกษา
ผลงานครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ที่
รายการ
รางวั ล เหรี ย ญทองแดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทที่ 9
สิ่งประดิษ ฐ์ด้ านหัต ถศิ ลป์ “อั ญ มณีเ ปลื อกข้า วโพด”
1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาค ภาคกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2559
รางวั ล กองลู ก เสื อ ดี เ ด่ น “กิ จ กรรมทดสอบก าลั ง ใจ
ดี เ ด่ น ” งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ – เนตรนารี วิ ส ามั ญ
2
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา
2559
รางวั ลเกี ย รติ ย ศ สถิ ติ สูง สุ ด อั น ดั บ 22 (ประเภทรถ
3 ประดิ ษ ฐ์ ) การแข่ ง ขั น ฮอนด้ า ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง
ปีที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

หลักฐาน

เกียรติบัตร

โล่รางวัล

โล่รางวัล

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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4. ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
1 บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ จากัด
สาขา กาญจนบุรี(ฟอร์ดกาญจนบุรี)
2 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้
จาหน่ายโตโยต้า จากัด
3 บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโต้โม
บิล จากัด
4 บริษัท มิตซูบิชิกาญจนบุรี จากัด
5

อู่ช่างโรจน์

6

อู่ช่างแอ็ด

7

อู่ใหญ่เจริญยนต์

8

ร้านเชง ดั๊พเบิ้ลแม็ก

9
10

อู่ ช. เจริญยนต์
อู่ A.P. แมคคานิค

สถานที่ตั้ง
75/7 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
22 ม. 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71000
8 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000
131 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ
อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
63-9 ต.พังตรุ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
53/59 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71130
259/1 ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
1730/27 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
1916/9 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

11

อู่ช่างโอ๊ต

104 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

12

อู่ยงค์เจริญยนต์

13
14
15

อู่ ส.ช่างยนต์ (พักการเรียน)
ห้างเทสโก้โลตัส พระแท่น
อู่ช่างกบเซอร์วิส (ย้ายสถาน
ประกอบการ)

89 ม.13 บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี
1710/9 ม.12 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
115/4 ม.10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
25/75 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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ที่
16

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส

17

บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส

18

บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
สาขาท่าเรือ
บริษัทอโกรเทคไทย
บริษัทบลูเล็ท มาสเตอร์ จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหนองขาว)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาทุ่งคอก)
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สาขากาญจนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด สว่างวัฒนะรีเทล
(เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ทุ่งคอก) (0862)
บริษัท ยงเฮ้าส์ จากัด สาขาวังสารภี
(สานักงานใหญ่)
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) สาขากาญจนบุรี

19
20
21
22
23
24
25
26

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สถานที่ตั้ง
84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
300 ม.3 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130
452/52 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
290 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
14/4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
100 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
102 ม. 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 71110
9/1 ม.3 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ที่
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
1 ห้างหุ้นส่วนจากัด คูโบต้า ก.แสงยนต์
กาญจนบุรี
2 บริษัท มิตซูบิชิกาญจนบุรี จากัด
3
4

7

อู่ใหญ่เจริญยนต์
บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
สาขากาญจนบุรี
บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
สาขาตลาดเขต
บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
สาขาท่าเรือ
บริษัท อโกรเทคไทย จากัด

8

บริษัท บูลเล็ท มาสเตอร์ จากัด

9

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหนองขาว)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาทุ่งคอก)
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สาขากาญจนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด สว่างวัฒนะรีเทล
(เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ทุ่งคอก)(0862)
บริษัท ยงเฮ้าส์ จากัด สาขาวังสารภี
(สานักงานใหญ่)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพนมทวน

5
6

10
11
12
13
14

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สถานที่ตั้ง
299 ม.9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000
53/59 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
300 ม.3 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
14/22 ม.8 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130
228 ม.7 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
71140
14/4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
100 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
9/1 ม.3 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
72110
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
393 ม.8 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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ที่
15

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
สานักงาน ทวีทรัพย์การบัญชี

16

การไฟฟ้าส่าวนภูมิภาคสาขาย่อย
อาเภอห้วยกระเจา
บริษัท ไอออนิก จากัด

17
18
19

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขา
พนมทวน
บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จากัด

20

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สถานที่ตั้ง
218/34-35 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
101 ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
71170
94 ม.8 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130
299 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
71140
22/22 ม.5 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
72190
406 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
71140

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคฤดูร้อน)
ที่
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
1 บริษัท โตโยต้า กาญจนบุรี 1995 ผู้
จาหน่ายโตโยต้า จากัด
2 ช. แมคคานิค
3 อู่ช่างโอ๋ ออโต้เซอร์วิช
4 ช่างไก่โอโต้เจริญยนต์
5 วิมนชัยเรซซิ่ง
6 ร้านช่างพลตลาดเขต
7 อู่ยงค์เจริญยนต์
8 ร้านหมีการช่าง
9 อู่ถาวรยนต์
10 ร้านมอไซค์คลับ
11 บริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์
12
13
14

บริษัทฮอนด้า กาญจนบุรี
อู่ช่างอ๊อด
อู่สมพงษ์การช่าง

15

อู่อนุชามอไซค์คลับ

16

อู่ช่างโรจน์

17

อู่ใหญ่เจริญยนต์

18

บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
สาขาท่าเรือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สถานที่ตั้ง
333 ม.9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
46/7 ม.11 ต.หนองโรง อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
55 ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
210 ม.4 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
37/1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
185 ม.11 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
89 ม.13 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยหระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
54 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยหระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
490/10-11 ต.รางหวาย อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 71170
41 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
576-586 ต.ตระค้าเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
8 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
60 ม.9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71170
45 ม.7 ต.วังไผ่
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
318 ม.5 ต.บ่อสุพรรณ
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
53/59 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71130
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
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5. เป้าหมายสภาพความสาเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป้าหมายการดาเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจากการระดมความคิดของ
คณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนา ดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1. ผลการจัดการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. การบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรมและสนองตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอา
ชีวศีกษาแต่ละระดับตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ส่ ว นที่ 2 มาตรฐานที่ 8 การจั ด การฝึ ก อบรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และมาตรฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ปรัชญาวิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญาวิทยาลัย
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา รู้คุณค่าชีวิต
อัตลักษณ์
เน้นคุณธรรม นาวิชาชีพ สู่สังคม
เอกลักษณ์
เน้นวิชาชีพ บริการสู้ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
2. พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ :
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ โดยน้อมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
:
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาชีพอย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน
3. เร่งขยายการศึกษาสู่ชุมชนทั้งในระบบ นอกระบบ
4. สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ
6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามสาขาวิชาชีพ
7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ :
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพที่ต้องการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อลงนามความ
ร่วมมือ
5. ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาสู่ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น
6. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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7. ดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและสนองตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศีกษาแต่ละ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
ส่วนที่ 2 มาตรฐานที่ 8 การจัดการฝึกอบรม
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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3. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
1. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1) ต้องการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ทั้งด้าน 1) จัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
วัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์และสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
2) ควรเพิ่มปริมาณบุคลากรด้านการสอน เพื่อให้สัดส่วน 2) จัดทาโครงการจัดหาครูผู้สอน
ของผู้สอนต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา สอดคล้อกับระดับการพัฒนาของ
สถานศึกษา และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) สนับสนุนวิทยากรจากภายนอก เพื่อส่งเสริมการเรียน 3) โครงการสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสอนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดและการทางานอย่างเป็นระบบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง พ.ศ.2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะทางด้าน
วิชาการ ทางด้านวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้าน พร้อ มสาหรับตลาดแรงงานที่ผู้ ประกอบการมุ่ ง หวั ง อีก ทั้ง ยั ง มุ่ง เน้นสร้างให้ผู้ส าเร็ จ
การศึกษา เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
ความประสงค์จะศึกษาต่อได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการให้มีการติดตาม
และสรุปข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ
ภายใน 1 ปี เพื่อเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ไว้ในการประกอบการพัฒนาการเรียน การสอนในแผนก
วิชาและวัดระดับความสาเร็จของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่ง จะเป็นตั วบ่ง ชี้ถึง ระดับคุณภาพในการเรีย น
การสอนได้อีกทางหนึ่ง เพราะเป้าหมายหลักของสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การผลิตและ
พัฒนากาลังคน เพื่อสนองตอบความต้องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยฯ และแผนกวิชา
จึงเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาและติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ในการหางาน
ทา การศึ กษาต่อ และการประกอบอาชี พอิ ส ระของแต่ ละคน เพื่ อเป็ น การประเมิน ผู้ เรี ย นเมื่ อ จบ
การศึกษาออกไปโดยใช้แบบติดตามการจบ โดยได้มอบหมายทางงานแนะแนวฯร่วมกับครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาในการติดตาม สารวจผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา พร้อมสรุปผลที่ได้เสนอ
แก่วิทยาลัยฯวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ง านทา ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อิสระภายในหนึ่งปีและสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือจาก
สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ค่าคะแนนความพึงพอใจได้คะแนนเท่ากับ 4.47 เกณฑ์การ
ตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดสาหรับผู้เรียนที่
เรียน แบบเต็มเวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
เรียน ที่สถานศึกษากาหนดสาหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ของ นักเรียน
นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร มีระบบครูที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อย่าง ใกล้ชิด ประสานงานกับผู้ปกครองในด้านการเรียน และร่วมกันแก้ไ ขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอัน พึงประสงค์ และสามารถเรียนจนสาเร็จหลักสูตรได้
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน เช่น โครงการประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน การ
จัดระบบครูที่ปรึกษา การฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้เรียน เรื่องยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน กิจกรรม
พี่สอนน้อง อาชีวะบริการ ความปลอดภัยในการใช้รถ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค100% เพื่อส่งเสริมใน
เรื่องความปลอดภัยให้กับผู้เรียนและลด ปัญหาการออกกลางคัน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ผลสัมฤทธิ์ค่าคะแนนตามสูตร
การคานวณได้เท่ากับ 3.26 เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึก ษามี การบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึก ษาคุ ณธรรมและนโยบายของ
หน่ วยงานต้ นสั งกั ด มี การบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ กษาอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ ง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
โดยความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกั นของผู้ บริหาร ครู บุคลากรทางการศึก ษาและผู้เรียนในการ
กาหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจึง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคน
ดี คนเก่ ง เป็ น ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สนองต่ อ นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อสนองตอบความต้องการกาลังคน
ในการพัฒนาประเทศ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯได้จัดทาโครงการ โรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สามารถเป็นครูแกนนาพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมได้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนนาและการทางานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจากลุ่ม ซึ่งสามารถ
ใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการนี้อย่างได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่มีมาตรฐาน ใช้งานสะดวกและโรงเรียนสามารถจัดการ
เองได้ เพื่อเพิ่มวิทยากรอาสาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่มีคุณภาพ นาสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณภาพในการด าเนิน การบริห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษาและความร่วมมือของ ผู้บริหาร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน โดผู้อานวยการ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ
สานั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา โดยมี ความรู้ ค วามเข้ าใจ ในนโยบายส าคั ญ ที่ สานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย และมีความสามารถในการสื่อสารให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยมีการประชุมชี้แจงครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
กาหนดมีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมทวน ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของสานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภายใต้การนาของผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งความ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีความตระหนักและความพยายามในการให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ เช่น การประชุมครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา การประชุมประจาภาคเรียน สถานศึกษา มีการนาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ผลสัมฤทธิ์ได้
เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค คลากร ทั้ ง ครู แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษา
โดยส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาฝึกอบรม
วิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดทาโครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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บุคลากรทุกปี การศึก ษา เพื่อให้ค รูและบุคลากรทางการศึก ษาเป็ นผู้มีความรู้ท างวิชาการที่ ทันสมั ย
ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูและเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องไม่
ว่าจะเป็น กิจกรรมวันครู 2560 ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนครูและบุคคลากรที่ควรได้รับการยกย่องเข้ารับ
รางวัลในวันดังกล่าว
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์เกณฑ์การตัดสินได้
คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด ท าการประกวด การแสดงโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุ มชนสัง คม การส่ง เสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้ านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ลปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การกี ฬ าและนั น ทนาการ
การส่งเสริมการดารงจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบด าเนิน การ หมายถึ ง ค่า ใช้ จ่า ยทั้ง หมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้ง นี้ไ ม่ รวมค่ าที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษาในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงานตามโครงการ การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของงบด าเนิ น งาน
ผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับร้อยละ 38.71 เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และมีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล
อาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐานข้ อ มู ล หมายถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อบารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาที่ต้องการและลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีที่จะนาพาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจัดให้
มีระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรีย น ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจัง หวัด การสรุปผลรายงานเป็นขั้นตอน
PDCA มีการนาโครงการเข้าสู่แผนการปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา คือ งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ จัดทาแผนงานดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมแบะเผยแพร่ข้อมูล
2. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯใน
รูปแบบเอกสาร และทางเว็บไซต์วิทยาลัย http://www.pnt.ac.th
ความพยายาม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ดังนี้
1. ข้อมูลการจัดการฐานข้อมูล
2. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลห้องเรียน สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
4. ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของแผนกวิชาและการใช้อาคารแผนก
วิชาและผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การด้ า นอาคารสถานที่ ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ และด้ า นฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุพิธีคคล ชุมชนสมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ระดมทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งความมั่นใจในอาชีพ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต ตลอดจนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการขอสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์
และการสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการระดมผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดการศึกษา
ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้
ให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาและบูรณาการในการใช้งาน และดารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด ผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นก ารสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศี ก ษาแต่ ล ะระดั บ
ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ มี ก ารพั ฒ นารายวิ ช า หรื อ ก าหนดรายวิ ช าใหม่ ห รื อ กลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู ใ ห้ ค รู จั ด การเรี ย น การสอนรายวิ ช าให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ความตระหนัก
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมทวน มี ก ารวางแผนจั ด ประชุ ม การ
บริ ห ารงานและบริ ห ารบุ ค ลากร ทุ ก อย่ า งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ศาสตร์ น โยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา โดยการมี ส่ วนร่ วมของบุค ลากรในสถานศึก ษาและหน่ว ยงานหรื อ
บุคลากรภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนา
อาคารสถานที่ ให้ เป็น สถานที่น่า อยู่ น่า ทางานมีก ารวางแผนการประชุ มคณะกรรมการสถานศึ กษา
กรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อขอให้อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี โดยขอ
ความคิดเห็นชอบและข้อเสนอแนะ พิจารณาชี้แจงการดาเนินงานของสถานศึกษา ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการด้านครุภัณฑ์ การบริการวิชาชีพต่อ ชุมชนและด้านการจัดอาคารสถานที่การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้จัดทา แผนการเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละ ปีการศึกษาให้สอดคล้องกลับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจัดทาตารางเรียน
ความพยายาม
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการ ศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามโครงการตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา
2. มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี
4. มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า ผลสั ม ฤทธิ์ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 5 ข้ อ
เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
สถานศึกษาส่งเสริม สับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้จัดทาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้
กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) และจัดทาคาสั่งวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน ที่ 062/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560
ความพยายาม
1. วิทยาลัยฯได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามโครงการตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา
2. ได้ดาเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษางานเพื่ออนุมัติหัวหน้างานแต่ละแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการหรือจัด
กิจกรรม
3. มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ เกณฑ์การตัดสินมีผล
ตามประเด็นการประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ ถูกต้อง ครบถ้ว น สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุ ณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความตระหนัก
สถานศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ สถานศึกษามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กากั บดูแ ลให้ ผู้เรี ยนทุกคนทาโครงการพั ฒนาทักษะวิช าชีพ ที่ส อดคล้องกับสาขางานที่เ รียนเป็ น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม สถานศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนดสถานศึกษามี ส่วนร่ว ม ส่ง เสริม สนับสนุ น กากั บดูแลให้ผู้เรีย นได้รับ รางวั ล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การโครงการต่ า งๆ ในการจั ดการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน ส่ง เสริม สนับสนุน
กากับ ดู แลให้ผู้ เ รีย นทุก คนท าโครงการพั ฒนาทัก ษะวิ ช าชี พ ที่ สอดคล้ องกั บสาขางานที่ เรี ย นเป็ น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม มีส่วนร่วม ในการจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์เกณฑ์การตัดสินมีผลตามประเด็นการประเมิน
4 ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ต ริย์ ทรงเป็น ประมุข ทะนุ บารุง ศาสนา ศิ ลปะ วั ฒนธรรม อนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
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ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการส่ง เสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการปลูกฝังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมโดยวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนดาเนินการให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
ปลูก ฝัง ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบียบวินั ย ปลู กฝั ง จิ ตส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมื องไทยและพลโลก ในด้า นการรัก ชาติ เทิ ดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่ ง เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ต ริย์ ทรงเป็น ประมุข ทะนุ บารุง ศาสนา ศิ ลปะ วั ฒนธรรม อนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลสัมฤทธีมีผลตามประเด็นการประเมิน 5
ข้อ เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบด้ วยการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบด้ วยการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนตระหนักดีว่าในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้
ความเข้ า ใจในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมทวน เพื่ อ ให้ ไ ด้
มาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการ สังคม และชุมชน
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนได้มีการวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีคุณภาพ ดังนี้
๑. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
๒. มีการประชุมทาความเข้าใจ รณรงค์ให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และวิธีการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนทราบ
๓. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
๔. ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
จัดทารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับวิ ทยาลัยการอาชีพพนมทวน
และวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณ ภาพภายในและผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอก โดยการมี ส่ว นร่ วมของผู้ เรี ยน ชุ มชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ผลสัมฤทธิ์มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูง
กว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก”
โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ร้อยละ =

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

×100

ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนต้องดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจานวน 4 มาตรฐาน
14 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน หรือตามเกณฑ์กาหนดของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนได้ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังต่อไปนี้
1. มีการประชุม แจ้งครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
พร้อมให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มอบเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวนอาชีวศึกษา และเอกสารมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
การอาชีพพนมทวน
2. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประจาปี
การศึกษา 2559
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3. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
4. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
5. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
6. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
8. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนของแผนกวิชา มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
9. จัดทารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และจัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
10. นาผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนไปพิจารณา ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับ 4.81 คะแนน เกณฑ์การตัดสินได้
คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตอนที่ 2 มาตรฐานที่ 8 จานวน 10 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วยร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พร้อมจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทา
รายงานตาม แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการมีการส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ผลสัมฤทธิ์มีผลปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ และได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนิน การการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนา
หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ ชุ ม ชน สถานประกอบการ มี ก ารทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รและมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
โดยครูผู้สอนร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ คุณ ภาพในการใช้แ ละพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิช าที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ผลสัมฤทธิ์มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5
รวม 5 ข้อเกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดการแผนการเรียนรู้รายวิชา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้สนองนโยบายของสถานศึกษาที่ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยให้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และให้จัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนาเอาหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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1. ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู เขี ย นแผนการจั ด การเรีย นแบบบู ร ณาการ โดยน าหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง มาบูรณาการในทุกรายวิชา
2. มีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูมีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบันทึก
หลังการสอนและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับเมื่อสิ้นภาคเรียน
4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน จากคณะกรรมการนิเทศการ
สอนของสถานศึกษา 5. ส่งเสริมให้ครูมีการนาผลการประเมินการการจัดการเรียนการสอนมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณ ภาพในการจัดการแผนการเรียนรู้ รายวิชา ผลสัม ฤทธิ์ มีผลปฏิบัติตามประเด็ น
(1)และมีผลตาม(5) เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่ง เน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะอันพึง ประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสม และนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ดาเนินให้มีการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และจัดครูที่มี
ความรู้ความสามารถสอนรายวิชาของหลักสูตรระยะสั้น
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผน คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน และ
เชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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2. จัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการและรายงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ คุณ ภาพในการใช้แ ละพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิช าที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ผลสัมฤทธิ์มีผลปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
นอกเหนือจากที่รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมวางแผนในการระดมทรัพยากร จัดหาสถานประกอบการ ในการจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ
ชุมชน ท้องถิ่น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการฝึกอบรมระยะสั้นประจาปี และได้ดาเนินการตาม
กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดั บ คุ ณ ภาพในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ผลสั ม ฤทธิ์ มี ผ ลปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 5 ข้ อ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีความตระหนักในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาได้มีโครงการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับ การพัฒนาในทุกด้าน เช่น การโครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาประสบการณ์ในวิชาชีพ
ครูในสถานปะกอบการ และการเข้ารับการอบรม ต่างๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนมีการจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โดยการมี ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผน คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน และ
เชิญ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
2. จัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการและรายงานยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ทราบ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ร้อยละของครูผู้สอนหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้ นที่ไ ด้รับ การพัฒนา ผลสั มฤทธิ์ มีค่ าคะแนน
เท่ากับ 5.00 เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้าน วัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร หรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิ ชาชีพระยะสั้น สอดคล้อ งกับแผนการปฏิบัติง านประจาปีของ
สถานศึกษา
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสั งกัด เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น ตา มเป้ าหมายที่
กาหนดและรวมทั้งเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ความตระหนัก
วิท ยาลัย การอาชี พพนมทวน มี แผนปฏิบั ติก ารประจ าปี เพื่อ ใช้ใ นการบริ หารการเงิ นและ
งบประมาณ โดยได้ เห็ น ความส าคั ญ ในการจั ด หาวั ส ดุฝึ ก อุป กรณ์ สื่ อการสอน เพื่ อ สนั บ สนุน การ
ดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งบรรจุไว้ใน
แผน
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอนวิชาชีพระยะสั้น
ประจาภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ คุณ ภาพในการใช้แ ละพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิช าที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้ อ งการของชุ ม ชน สถานประกอบการ ผลสั ม ฤทธิ์ มี ผ ลปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น (1)และมี ผ ลตาม(5)
เกณฑ์การตัดสินได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้น
ไปเทียบร้อยละกับจานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออก
กลางคัน จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความตระหนัก
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านการวัดผล
และประเมินผล ซึ่งผู้ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นั้นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายในตามของตัวบ่งชี้ที่ 8.8 นั้นใช้ร้อยละของผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้ น
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดยกเว้นผู้ฝึกอบรมที่ออก
กลางคัน
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผนและด าเนิ น การพั ฒ นาผู้ ฝึ ก อบรมอย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 สาหรับ
รายวิ ช า วิ ทยาลั ย ฯ ได้ก าหนดให้ ครู ผู้ ส อนหลั ก สูต รระยะสั้ นทุ ก คน พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเพื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังนี้
1. จั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ มุ่ ง ฐานสมรรถนะอาชี พ ที่ บู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
2. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้ฝึกอบรมมีส่วนในการวัดผล
การทากิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติจริง
3. จัดทา/จัดหาสื่อการสอน/ใบความรู้/ใบงานในรายวิชาที่รับผิดชอบ
4. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การสังเกต
การตรวจ ผลการที่ปฏิบัติ การทดสอบผู้เรียนรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement
ร้อยละของผู้สาเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป ผลสัมฤทธิ์มีค่าคะแนนเท่ากับ 96.04 ผลการประเมิน 5.00 เกณฑ์การตัดสินได้คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบกับร้อยละกับจานวนผู้ลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้นจาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีความตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้
มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และจัดทาคาสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ที่ 062/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ลงวันที่
30 มีนาคม 2559
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน มีการจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น
โดยการ มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผน คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน และเชิญ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะ สั้น
2. จัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและ บุคลากร
ทุ ก ฝ่ า ยภายในวิ ท ยาลั ย ฯ รวมถึ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ชุ ม ชน สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการและรายงานยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบกับแรกเข้า ผลสัมฤทธิ์มี
ค่าคะแนน 86.86 มีผ ลการประเมิน 5.00 เกณฑ์ การตัด สินได้ค ะแนนเท่ากั บ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ การน าความรู้
ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของ
ตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนและครอบครัว เป็นต้น
มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5
เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวน
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา
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คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคมและ
สุขภาวะทางจิตและวิญญาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการประเมินความพึงพอใจกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิชานั้นๆได้ประเมินความพึง พอใจต่อการ
จัด การเรีย นการศึก ษาในวิช านั้น ๆเพื่ อ นาข้ อมู ล ที่ไ ด้ จากการสารวจการประเมิน ความพึง พอใจมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อการเรียนการสอนสืบต่อไป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทุกรายวิชา โดยให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิชานั้นๆได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การศึกษาในวิชานั้นๆเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงรายวิชาให้ดีขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์มีผลการปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(5) เกณฑ์การตัดสินได้คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประจาปีการศึกษา 2559
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีว ศึก ษา พ.ศ. 2555
ส่ วนที่ 2 การฝึก อบรมวิช าชี พ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย 1 มาตรฐาน
10 ตัวบ่งชี้ จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ทาให้สามารถกาหนด
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในอนาคต ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง จาก
ผลการดาเนินงาน ปรากฏดังนี้
4.1 ผลการประเมินมาตรฐานโดยสรุป
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.68 สรุปได้ดังนี้
ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับคะแนน
จานวน
มาตรฐานที่
4.51 - 5.00
4 มาตรฐาน
2,4,8
3.51 - 4.50
2 มาตรฐาน
1,3
2.51 - 3.50
- มาตรฐาน
2.01 - 2.50
- มาตรฐาน
1.00 - 2.00
- มาตรฐาน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับ
ระดับ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต้อง
ต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ย
ดีมาก
คุณภาพ
ดี พอใช้ ปรับปรุง เร่งด่วน
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
รวม

2
6

1
6

4

2

2
10
24

2
9
20
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1

4.00
5.00

ดี
ดีมาก

2

4.50

ดี

1
3

5.00
4.90
4.68

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3) โครงการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/E-office
5) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1) โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
2) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชวนพี่น้องวัยใสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4) โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชวนพี่น้องวัยใสห่างไกลเอดส์
5) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
6) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา
7) โครงการพัฒนานักศึกษาในสถานประกอบการ
8) โครงการฝึกงานของนักเรียน
9) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการชมรมวิชาชีพ
10) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามนโยบาย 3 D
4.2.3 แผนพัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการอบรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพฯ
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่
4) โครงการวันวิชาการ
5) โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาในสถานประกอบการ
6) โครงการการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน
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4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย
1) โครงการจัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2) โครงการตรวจสอบผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4) โครงการตรวจสอบและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1) โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่
2) โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์
3) โครงการตามพระราชดาริ
4) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
5) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอืน่
6) โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ
7) โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
8) โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1) โครงการบารุงรักษาเครื่องใช้ วัสดุสานักงาน
2) โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฏีช่างยนต์และห้องพักครู
3) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
4) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
5) โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
6) โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2) โครงการประเมินให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือป้องกันการกระทาผิด
4) โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
2) โครงการนานักศึกษาใหม่ดูงานในสถานประกอบการ
3) โครงการพัฒนานักศึกษาในสถานประกอบการ
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4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบัน การศึกษาอื่น ๆ ในท้องถิ่น
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด รวมทั้งการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ชื่อภำษำไทย
English Name
สถำนที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
E-mail
ปรัชญำ
วิสัยทัศน์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
Phanomthuan Industrial and Community Education College
240 หมู่ 2 ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
0-3457-9597
0-3457-9296
http://www.Pnt.ac.th
pntcollege@hotmail.com
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา รู้คุณค่าชีวิต
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นเลิศ ทางด้านวิชาชีพ โดยน้อมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ
:
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาชีพอย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน
3. เร่งขยายการศึกษาสู่ชุมชนทั้งในระบบ นอกระบบ
4. สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ
6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขา
วิชาชีพ
7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์สถำนศึกษำ :
เน้นคุณธรรม นาวิชาชีพ สู่สังคม
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ :
เน้นวิชาชีพ บริการสู่ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
ประวัติกำรจัดตั้ง
:
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นและสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการ
ของตลาด แรงงาน ในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้ง
สถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภท
วิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น อันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากาลังคนของประเทศ
ไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ที่อาเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ .ศ.2540
ทำเนียบผู้บริหำร
1. นายประภาส
2. นายสายัณห์
3. นายสมบูรณ์
4. นายทองพูน
5. นายสืบพงษ์
6. นายบพิตร
7. นางสาวมยุรี

คงสบาย
สะอาดดี
ศิริสุขวัฒนา
กิ่งนาค
ทองนาค
เสตะเมธากุล
ศรีระบุตร

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ปี พ.ศ. 2540 – 2542
ปี พ.ศ. 2542 – 2543
ปี พ.ศ. 2543 – 2546
ปี พ.ศ. 2546 – 2547
ปี พ.ศ. 2547 – 2552
ปี พ.ศ. 2553 – 2558
ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

กำรบริหำรงำนปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสาวมยุรี
ศรีระบุตร ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
2. นายพิพัฒน์
บุญศิริ
รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร,ฝ่ า ยแผนงานฯ
3. นางกัญญา
บุญศิริ
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
4. นางกัญญา
หมอกลาง ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
แผนที่ ที่ตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน

แนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อนำไปสูเ่ ป้ำหมำยที่ต้องกำร
1. เร่งขยายการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
2. เร่งขยายการจัดการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์
2. หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน สนับสนุนการ
วิจัยในชั้นเรียน การจัดทาแผนการสอนที่ได้มาตรฐานบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และวัดผลประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง โดยเปิดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 มีดังนี้
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ).ปวช(
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.1ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 2 สาขางาน คือ
- สาขางานยานยนต์ )ปกติ(
-สาขางานยานยนต์)ทวิภาคี(
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง )ปกติ(
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง)ทวิภาคี(
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 3 สาขางาน คือ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก )ทวิภาคี(
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง )ปวส.(
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.( จานวน 1 สาขางาน คือ
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ )ทวิภาคี(
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.( จานวน 2 สาขางาน คือ
- สาขางานการบัญชี )ปกติ(
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )ปกติ(

3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
3.1 โครงสร้ำงของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. การควบคุมคุณภาพ
2. การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง
3. การประเมินและรักษาคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา
การก าหนดมาตรฐาน *
การศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการพัฒนาไปสู*่
มาตรฐาน

การตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายใน *
สถานศึกษา
การปรับปรุง และพัฒนาไปสู่ *
มาตรฐานที่กาหนด

การประเมินและรับรอง
คุณภาพการศึกษา
การเตรียมการเพื่อรับการ *
ปร ะ เมิ น จาก ส านั ก ง าน
รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
).สมศ(

3.ภำรกิจของสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาควรมีความชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับการทางานปกติเพื่อ
มุ่งสู่คุณภาพในทุกขั้นตอน สถานศึกษาได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
3 2.1.จัดทามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา
3 2.2.กาหนดคุณภาพแต่ละมาตรฐานอย่างเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา
3 2.3.จัดทาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 2.4.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ปี 5 ปี หรือ 3
3 2.5.จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
3 2.6 .ร่ว มก าหนดปฏิ บัติ ง านเพื่อ มุ่ง สู่คุ ณภาพตามเป้า หมายที่เ หมาะสมกับ วิถี ชีวิ ตและ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา
3 2.7.กากับติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
3 2.8.ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจัดทารายงานและการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา)Self Access Report: SAR (เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3 2.9 .น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.3 แนวทำงกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ภารกิจทั้ง 9 ประการดังกล่าว สถานศึกษามีการดาเนินการจนครบถ้วนทั้งหมด แล้วตรวจสอบ
การดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 ได้ดาเนินการครบถ้วนทั้ง 9 ประการ หรือไม่
3.3.2 ได้ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนทั่วถึงหรือไม่
3.3.3 ดาเนินการต่อเนื่องหรือไม่
3.3.4 มีการทบทวนการดาเนินงานทั้ง 9 ประการ หรือสมควรมีการปรับเปลี่ยนสิ่ง ใดบ้าง
หรือไม่
3.3.5 ดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติง านให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
หรือไม่อย่างไร
3.4 ขั้นตอนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถานศึกษา ได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพ ไว้ดังนี้
3.4.1จัดระบบบริหารสารสนเทศ
3.4.2พัฒนาตามประเภทมาตรฐาน
3.4.3ทาแผนคุณภาพให้เกิดงาน
3.4.4ดาเนินการตามแนวทางอย่างมั่นใจ
3.4.5ตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเนื่อง
3.4.6ประเมินมาตรฐานตามกาหนดให้
3.4.7 รายงาน SAR อย่างรวดเร็ว
3.4.8ผดุงระบบประกันไว้เพื่อผู้เรียน
3.5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน วิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
มำตรฐำน
คะแนน
ผลกำรประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
4.00
ดี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.50
ดี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4.90
ดีมาก
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 5 มำตรฐำน
4.68
ดีมำก
4. กำรประเมินตนเอง จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ
ผลการประเมินตนเองในด้านการประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนม
ทวนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่ง ชี้ พบว่าในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ
ผลการประเมินตนเองแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน สรุปได้คือ ระดับดีมาก 20 ตัวบ่งชี้ ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้
ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

จุดเด่น
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับดีมำก เรียงตำมลำดับดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
8. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
9. ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
10. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
11. ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
12. ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
13. ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดการแผนการเรียนรู้รายวิชา
14. ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15. ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
16. ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
17. ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
18. ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
19. ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบกับแรกเข้า
20. ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตำมลำดับดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับพอใช้ เรียงตำมลำดับดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน

5. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

สถานศึกษาสามารถรับกาลังคนด้านอาชีวศึกษาได้ตามเป้าหมาย
สถานศึกษาผลิตกาลังคนที่มีความเชียวชาญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชียวชาญในวิชาชีพและพร้อมการแปลงทางยุทธศาสตร์
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนในชุมชนมีทักษะวิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพ
มีผู้ประกอบการและหรือผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้นด้วยกลไกการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
สถานศึกษามีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปราชการ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการของสถานศึกษา

