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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริห ารสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครูบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชุมชน นำมาซึ่งแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีง บประมาณ
2563-2566 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีคุณภาพทางการศึกษา ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม นำนโยบายลงสู่ก ารปฏิบัติ ได้รับรางวัล
ในระดับต่าง ๆ จากการแข่งขัน สถานศึกษาได้รับการยอมรับและการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ วิทยาลัยการ
อาชีพปราจีนบุรีได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีค่าคะแนนเท่ากับร้อย
ละ 100.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับร้อ ยละ
92.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าคะแนน
เท่ากับร้อยละ 95.79 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ
97.27 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชี ว ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีดำเนินการจั ด การ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ มีค่า
คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ
100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ร่วมพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เป้นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 95.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ปฏิ บัติครบตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานทุกข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
1) สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4
2) ได้ร ับ การยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม จากสำนักงานวัฒ นธรรมจังหวัด จากการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
3) นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการ ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้นำเสนอ
เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างอาชีพทางเลือก อาชีพเสริมกับนักเรียนนักศึกษา
และยังเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานสร้างมูลค่าอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถาบันส่งผลให้มีผู้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานในจังหวัด และหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
1.2 จุดเด่น
1.2.1 เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐาน ขนาดดพื้นที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน
1.2.2 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2561
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
คุณธรรมต้นแบบ ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรม
1.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิช าชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
1.2.4 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ชิ้นงาน โครงงาน ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ จนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
1.2.5 สถานศึ ก ษาได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากสถานประกอบการในการฝึ ก งาน ฝึ ก อาชี พ
ของนักเรียน นักศึกษาอย่างเหมาะสม
1.2.6 สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของชุมชน ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.7 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้ านการรักชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำนุบำรุงศาสนา
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ใช้ความรู้ ความสามารถ
ร่วมบริการวิชาการ วิชาชีพ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อชุมชนและสังคม
1.2.8 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ชุมชน
เพื่อเผยแพร่และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งการแสดงออกถึงความมีจิตอาสาของผู้เรียน
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน และลดจำนวนผู้เรียนออกกลางคัน
1.3.2 การสร้างความตระหนัก การรับรู้ และเห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET)
1.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สู่ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ
1.3.4 การเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
1.3.5 การพั ฒ นาครู ผ ู ้ ส อนในด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ โดยการฝึ ก ประสบการณ์ จ ากสถาน
ประกอบการ
1.3.6 การส่งเสริม สนับสนุน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีการพัฒนาหรื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน และระดับจังหวัด ได้เพิ่มมากขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้มีระบบ
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
1.4.2 สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) รวมทั้งการพัฒนาผู้เ รียนด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ
1.4.3 การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ เพื่อนำมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.4.4 พัฒนาผู้เรียนให้ได้เข้าสู่เวทีการประกวด การแข่งขันในทักษะด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจในด้านวิชาการ และวิชาชีพของตนเอง
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุ รี กำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนงานโครงการต่ า ง ๆ
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ หน่ว ยงานต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดเน้นของประเทศ และวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณากำหนดทิ ศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้ องกับ
นโยบายและสิ่งที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันกับสังคมยุคใหม่ของสถานศึกษา โดยดำเนินการ
ดังนี้
2.1 เผยแพร่แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่ระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนงาน โครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ วารสาร
แผ่นพับ เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี) Facebook วิทยาลัยการ
อาชีพปราจีนบุรี
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2.2 ดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
รับทราบ
2.3 วิทยาลัยฯ ประสานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน จัดทำแผนการฝึก ตลอดจนทำการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ที่ฝึกงาน ฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะและคำชื่นชม
2.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการศึกษา การจั ดกิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้กับประชาชน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯในช่องทางที่หลากหลาย
2.5 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและปรับปรุงรายวิชาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.6 พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานทางด้านวิชาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สร้างความรู้
ด้วยจนเองตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัด ผ่านชิ้นงาน โครงงาน ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ บริการวิชาการวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการนิเทศ การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของครู
มีแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานต่าง ๆ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจน
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
วิทยาลัย การอาชีพปราจีน บุรี ได้ดำเนินการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษาที ่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ (Best Practice) ได้แก่ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยมีการดำเนินการดังนี้
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำสู่
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นปฏิบัติตามพระราชประสงค์
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพ
ปราจีน บุรี จึงได้น ำมาเป็น นโยบายที่ต้องร่ว มกันดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้ประ สบ
ความสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชนและสังคมต่อไป
4.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม แก่บุคลากร
ในสถานศึกษาทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระ หว่างครูและผู้เรียน
รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของครู เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู
การสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และเป็นต้นแบบที่ดีงามของผู้เรียน
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3) เพื่อพัฒนาคุณธรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ
4) เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมบุคลากรภาย
ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึ งประสงค์
เพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ให้เป็นสถานศึกษา
4.3 กรอบแนวคิด
การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : โครงงานคุณธรรม
ปัญหาที่อยากแก้ไข ความดีที่ต้องการให้เ กิด กับวิทยาลัย ห้องเรียน/แผนกวิช า/โครงงาน/ครูที่ปรึ ก ษา
เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ ตระหนักรู้ ปฏิบัติ กายใจ สุภ าพ รับผิดชอบ มีว ินัย หลากหลายความคิ ด
สร้างสรรค์ ก่อเกิดคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน บุคลากร พัฒนาสถานศึกษา สร้างความดีให้บ้านเมือง
4.4 วิธีการดำเนินงาน
1) ชี้แจงทำความเข้าใจร่ว มกัน วิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงให้ผ ู้มีส่ว นเกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น เพื่อความมั่นใจในการสมัครใจทำงาน และตัดสินใจ
ร่วมกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดคุ ณ ธรรมเป้ า หมายและคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ
ได้ร ่ว มกัน กำหนดคุณธรรมอัต ลักษณ์ของสถานศึกษา มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ครอบคลุมทั้ง ผู้บริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3) จัดทำโครงงานคุณธรรม วิทยาลัยฯ ได้อบรมครูแกนนำ และนักเรียน นักศึกษาแกน
นำ ในการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จนเกิดโครงงานคุณธรรม
4) การลงมือปฏิบัติร่วมกัน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถ
ปฏิบัติตามโครงงานคุณธรรมที่ได้ร่วมกันกำหนดครบถ้วนทุกโครงงาน
5) การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน ในการทำโครงงานต่าง ๆ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษาคุณธรรม ออกแบบ
เครื่องมือการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง
4.5 ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอน ตลอดจนพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดำรง
ตนตั้งมั่นในการทำความดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงงานคุณธรรม และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา
และสังคม อีกทั้งการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำ
แผนพัฒ นาสถานศึกษา แผนปฏิบ ัติการประจำปี แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสถานศึกษาคุณธรรม
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ สิ่งต่างๆ ที่ได้รับ มาพัฒนาจิตใจ ศักยภาพในการเรียน
การทำงาน และฝึกฝนให้ผู้เรียนมีภาวะเป็นผู้นำมุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

6

การมีกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม มีโครงงานคุณธรรม มีกิจกรรมส่งเสริม
ความดีเป็น เครื่องมือให้ท ุก คนในโรงเรียนได้ร่ว มกันสร้า งสรรค์ คุ ณงามความดีเป็นเป้าหมายที่ป ระสบ
ความสำเร็จแล้ว ยังส่งผลให้ครูจะมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูที่ดี เป็นที่ยอมรับทั่วกัน ในส่วนของนักเรียน
นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือ
สังคมได้ พฤติกรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึ กษา นำไปต่อยอดขยายผลเป็น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ให้แพร่ห ลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ว ิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรางวัลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ จากสำนักงานวัฒ นธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ส่ งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลั ย
"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี"
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก สอดคล้องตามคุณธรรมอัต ลักษณ์ กล่าวคือเป็นผู้ที่มี
ความสุภาพ กิริยามารยาทอ่อนน้อม มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท
บรรยากาศของผู้เรีย น ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อ รุ่นพี่ต่อรุ่นน้องมีความเอื้ออาทร สามัคคีถ้อยที่ถ้อยอาศัย
การแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
2) ผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากร เป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที ่ไ ด้รับ
มอบหมาย สังคมภายในเป็นสังคมของพี่น้องมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
3) ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ง การ
ปลูกฝังคุณธรรม เป็นเครื่องกำกับจิตใจให้แสดงแต่พฤติกรรมที่ดี อันจะส่งผล ให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

7

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เลขที่ 306/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-2220 โทรสาร 0-3721-6825
E-mail ppc3659@gmail.com Website www.ppcollege.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุ ร ี เดิ ม ชื ่ อ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ ร ี จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น โด ย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามนโยบายขยายการศึ ก ษา ด้ า นวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ตามแผนพัฒนาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยได้มอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด
หนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับจั งหวัด
ปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พิจารณา
ใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) เป็นสถานที่
ก่อสร้าง โดยมี นางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานงานกับ
จังหวัดปราจีนบุรี กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 จังหวัด
ปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ก่อสร้างหอพระประจำจังหวัด โดยได้จัดหาที่ดินทดแทน
ให้ใหม่ในบริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.221 เนื้อที่
เดิม 19-2-67 ไร่ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม
หน่ายคอน เป็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กรมอาชีว ศึกษาพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้ง
นายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ต่ อ มาภายหลั ง จากการตรวจสอบพื ้ น ที ่ ด ั ง กล่ า วกั บ ราชพั ส ดุ จ ั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี พบว่ า
ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็นพื้นที่สีเขียว
อ่อน ประเภทที่โล่งแจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้ นจึงไม่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างวิทยาลัย
สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ ร ี ตามมติ ท ี ่ ป ระชุม คณะกรรมการสำนัก ผัง เมือ ง เมื ่ อ วั น ที ่ 21 พฤษภาคม 2535
กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือขอให้สำนักผังเมืองทบทวนมติคณะกรรมการผังเมืองใหม่
วันที่ 6 กันยายน 2535 ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2 ก็ยังคงยืนยันมติเดิม
พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิม ซึ่งผังเมือง
กำหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว ในที่สุดกรมพล
ศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.221 เนื้อที่ 13-0-70 ไร่
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เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ 16 มิถุนายน 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี โดยตั้งอยู่เลขที่ 306/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีนายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสมหมาย สว่างศรี และ นายโชติปรีชา แก้วกังวาล
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปี 2536 จำนวน 35,052,200.- บาท
มีอาคารต่าง ๆ รวม 5 รายการ ดังต่อไปนี้
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (3419)
จำนวน
2
หลัง
2. อาคารสำนักงานหอประชุม (35640)
จำนวน
1
หลัง
3. บ้านพักอาศัย 7 – 8 (35410)
จำนวน
1
หลัง
4. บ้านพักครู 6 หน่วย (3003)
จำนวน
3
หลัง
5. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (36001)
จำนวน
3
หลัง
ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา 2540 ได้ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2546 ได้ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนบริบทและเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน ดังนี้
1. นายสุดใจ ดวงสว่าง
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2540
2. นายโกศล ศรีขวัญ
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2540-2541
3. นายสุธี เข็มทอง
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2541-2543
4. นายสมเหมาย สว่างศรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2543-2551
5. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2552-2553
6. นายจำลอง กล่อมอยู่
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2554-2554
7. นายโสภา มะเครือสี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2555-2556
8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2556-2559
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2559-2562
10. นางอุบล สารากิจ
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2562-2563
11. นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน
การจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มีดังนี้ ช่างซ่อม ช่างยนต์ ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์ อาหาร ขนม บัญชีร้านค้า ช่างตัดผมชาย ช่างเสริมสวยสตรี ตัด
เย็บเสื้อผ้าสตรี ศิลปะประดิษฐ์ โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการฝึกอบรมและให้บริก ารทางวิชาชี พแก่
ประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา หาความรู้ และผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพการงาน โดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศ
พ.ศ. 2540 เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
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ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมนโยบายการใช้
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกาา
พ.ศ.2546 เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
พ.ศ.2549 เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ภาคปกติ
พ.ศ.2550 เปิดการเรี ย นการสอน ประเภทวิช าบริห ารธุร กิ จ สาขางานเทคโนโลยีส ำนั ก งาน
ระดับชั้น ปวส. ภาคปกติ
พ.ศ.2552 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส.
ระบบ
ทวิภ าคี ประเภทวิช าบริห ารธุร กิ จ สาขางานการบั ญชี ภาคปกติ และทียบโอนความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2553 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์
ทั่วไป ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ.2554 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.
ระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2560 เปิดการเรีนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส. ภาค
สมทบ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ภาคสมทบ
สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
โดยเริ ่ ม ทำการเปิ ด สอนในปี ก ารศึ ก ษา 2538 ตั ้ ง อยู ่ เลขที ่ 306/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้ า เมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000 โทรศัพท์ 0-3721-2220 โทรสาร 0-3721-6825
เว็บ ไซต์ www.ppcollege.ac.th และ E-mail address : PPC3659@gmail.com ปัจจุบันมีพื้นที่ 13 ไร่
70 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จด
ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นหนองน้ำว่างเปล่า
ทิศใต้
จด
โรงยิมเนเซียม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก จด
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
ทิศตะวันตก
จด
ที่ทำกินของชาวบ้านไม่มีถนนสัญจร
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ใกล้กับถนนสายหลัก สามารถ
เดินทางได้สะดวก ห่างจากสถานีรถไฟ และศูนย์การค้า Big C เพียง 1 กิโลเมตร
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน โดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น ซึ่งประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ค้าขาย ทำสวน และวิทยาลัยฯ ยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ต่าง ๆ
ที่สำคัญ เช่น วัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สนามกีฬากลางจังหวัด และสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
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สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในแนวแกนระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic
Corridor) เชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีบทบาทสำคัญในการรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณ ชายฝั ่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก (Eastern Sea Board : ESB) มี ศ ั ก ยภาพในการเป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรม สะอาด การคมนาคมขนส่งและโลจิส ติกส์ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
การท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรม ส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่มากมาย ทำให้ภาพรวมในจังหวัด
ดีขึ้น รายได้ต่อปีต่อหัวของประชากร เฉลี่ย 340,000 - 380,000 บาท อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทย
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี ม ี ล ั ก ษณะผสมผสานระหว่ า งการเกษตร
การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม
สภาพสังคม
วิทยาลัย การอาชี พปราจีน บุ รี จัดการเรีย นการสอนในระดับ ประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป นักเรียนที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่มาจากอำเภอเมือง อำเภอประจันตคาม และอำเภอ
บ้านสร้าง
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุ ทธ และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำตาม
โอกาส นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา
วันลอยกระทง เป็นต้น
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
140
198
177
515

ทวิภาคี
0
0
0
0

ทวิศึกษา
0
0
0
0

รวม
140
198
177
515

ทวิภาคี
81
92
173

รวม
144
157
301

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
63
65
128

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้า
198
107
305

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
132
ปวส.2
98
รวม
230

สำเร็จการศึกษา
137
102
239

คิดเป็นร้อยละ
69.19
95.33
78.36

สำเร็จการศึกษา
72
70
142

คิดเป็นร้อยละ
54.55
71.43
61.74

12

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

13

ข้อมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

มีใบประกอบ สอนตรง
วิชาชีพ(คน) สาขา(คน)

4

4

-

8
0
9
0
14
18
3
31
56

8
9
11
28
28

7
8
13
28
28

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)
3
2
0
1
6

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
2
2
1
1
6

รวม(สาขาวิชา)
5
4
1
2
12

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(หลัง)
4
2
1
1
1
9
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ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(บาท)
6,645,610.00
4,876,876.00
10,224,100.00
5,104,185.00
2,766,000.00
29,616,771.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
"วินัยดี มีคุณธรรม ก้าวนำวิชาชีพ"
อัตลักษณ์
"จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม"
เอกลักษณ์
"บริการวิชาชีพสู่ชุมชน"
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒ นาการจัดการอาชีว ศึกษา และฝึกอบรมวิช าชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดดเด่นด้านคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การจัดการ บริหาร
ร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลผู้เรียน
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังค
3. พัฒ นางานวิจ ัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
4. เสริมสร้างให้บุคลากร ผู้เรียน มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
6. บริหารปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์
1. ผู ้ เ รี ย นมี ส มรรถนะตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานใน
ระดับสากล
2. เพิ่มการมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
4. ยกระดับองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
5. เพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
6. ครู บุคลากร และผู้เรียน มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักที่
สำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนและยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้วิชาชีพ
3. บริการวิชาชีพสู่ชมชนและส่งเสริมอาชีพ
4. สร้างศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
6. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ยกระดับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
8. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
9. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหลักสูตรการสอนตรงตามความต้อ งการของชุมชน ท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่ว มมือในการจั ดการอาชีว ศึ กษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 บริการวิชาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เรียนประชาชนในการสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 8 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บ ุ ค ลกรและผู ้ เ รี ย นมี ก ารจั ด ทำวิ จ ั ย นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรม
วิชาชีพต่าง ๆ
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กลยุทธ์ที่ 10 เสริมสร้างคุณธรรม และขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา สู่การปฏิบัติ น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกำลังใจ
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและยึดหลัก ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 19 กำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 21 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการที่มีความพร้อมและเพี ยงพอ
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 22 จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการจัดการระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 23 จัดให้ครูและผู้เรียนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่มโครงการ
ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ระดับเหรียญทองแดง
การประเมินศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.
ระด้บ 3 ดาว
การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่

รางวัล

ระดับ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

ให้โดย
คณะกรรมการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
ภายใต้การนิเทศ ระดับภาค

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ รางวัล
จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัด (3 ดาว)
อื่น ๆ
การประมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รางวัล
อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
ภาค
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง
อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
สิ่งประดิษฐ์ ปรเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อ
ผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
สิ่งประดิษฐ์ ปรเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อ
ผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
สิ่งประดิษฐ์ ปรเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อ
ผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นางนรีรัตน์ สมใจ
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ
ผลงาน Banana Jelly
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ
ผลงาน Banana Jelly
นายชัยยศ มีสวัสดิ์
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน
อินทรานาคราช
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
(Mini Smart Farms) ชื่อผลงาน Future Smart Farms
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
(Mini Smart Farms) ชื่อผลงาน Future Smart Farms
นางศรัญญา สุขปลั่ง
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
(Mini Smart Farms) ชื่อผลงาน Future Smart Farms

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศีกษาจังหวัด

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
(Mini Smart Farms) ชื่อผลงาน Future Smart Farms
นายสมภพ มงคล
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน
Covid - 19 เคลื่อนทีไ่ ด้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายวันชัย พันธุมงคล
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน
Covid - 19 เคลื่อนทีไ่ ด้
นายหาญประชา พรหมมา
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน
Covid - 19 เคลื่อนทีไ่ ด้
นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง
นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญเงิน
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเห
รีญทอง
นายศิริพงษ์ พานทอง
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง Integrate amplifier รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียณทองแดง
นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
นายสมภพ มงคล
ทักษะงานฝึกฝีมือ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
นายวันชัย พันธุมงคล
ทักษะงานฝึกฝึมือ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวภาชนุชนาถ ไพรเถื่อน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง
นางนิภา งามแสง
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน
นายภูมิพัฒน์ ช้างสิงห์
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน
นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
นางสาวสุภาพร ดางาม
ทักษะการตัดแต่งทรงผลสุภาพบุรษุ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชมเชย
นางสาวดารุณี อึ้งเลิศตระกูล
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลรอง
ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง และประวัตศิ าสตร์ชาติ
ไทย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
นายชัยยศ มีสวัสดิ์
การประกวดมารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ
เหรียญทองแดง
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รางวัลเหรียญทองแดง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

ภาค
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุภาพร ดางาม
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรษุ รางวัลเหรียญทองเงิน
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง และประวัตศิ าสตร์ชาติ
ไทย รางวัลเหรียญทองแดง

รางวัล
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ระดับ
ภาค
ภาค

ให้โดย
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล
รางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางศรัญญา สุขปลั่ง
รางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
รางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวสุรีพร แก้วโพธิ์
รางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายเสรี เสนชู
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายชัยยศ มีสวัสดิ์
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาววราภรณ์ โอภาโส
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวชวิดา ดีรัมย์
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายวันชัย พันธุมงคน
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายศิริพงษ์ พานทอง
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวสุภาพร ดางาม
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565

รางวัล
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางนพมาศ ห้อฤทธิ์
รางวัล "คนดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นายกฤษดา ถวิลรักษ์
รางวัล "คนดีศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวนฤมล จันทรา
รางวัล "คนศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางสาวภรีดา ทรัพย์ประเสริฐ
รางวัล "คนศรีอาชีวะ" ประจำปี พ.ศ.2565
นางวราภรณ์ โอภาโส
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร
นางสาวสุภาพร ดางาม
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร
นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นางสาวพัทชรศรี ศรีมานพ
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นางสาววาสิฎฐี เปี่ยมอ่อน
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นางสาวอัจฉรา อยู่อินทร์
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นายปิยะนัฐ หวานเสร็จ
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นายปิยะนัฐ หวานเสร็จ
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัสตู ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รางวัล
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
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ระดับ

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
จังหวัด
อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร
รางวัล
อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
จังหวัด
อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
ลำดับที่ 25 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะขับขี่ปลอดภัย
ครั้งที่ 2 ระดับชาติ
นางสาววราภรณ์ โอภาโส
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาววราภรณ์ โอภาโส
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
นางสาววราภรณ์ โอภาโส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
นางสาวสุภาพร ดางาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
นางนรีรัตน์ สมใจ
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นางสาวสุภาพร ดางาม
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นายปวีณ แก้วใส
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมเพื่อการเกษตร
นายวิษณุ พันธ์แสง
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมเพื่อการเกษตร
นางสาวอัจฉรา อยู่อินทร์
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจากคอมเพรสเซอร์
นายศิริพงษ์ พานทอง
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจากคอมเพรสเซอร์
นายปิยะนัฐ หวานเสร็จ
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจากคอมเพรสเซอร์
นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นางสุภาพร ศรีถัน
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นายศิริพงษ์ พานทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นายชัยยศ มีสวัสดิ
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นางนุชอนงค์ คงเทศ
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นางสาวชวิดา ดีรัมย์
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นายภาคภูมิ นาคทิพย์
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นางสาวพัทชรศรี ศรีมานพ
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นายสมภพ มงคล
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน
อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก
นายเสรี เสนชู
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก
นายหาญประชา พรหมมา
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก
นายวันชัย พันธุมงคล
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก
นางสาววราภรณ์ โอภาโส
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นางสาวสุภาพร ดางาม
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นางสาวชวิดา ดีรัมย์
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน
มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นางสาวนรีรตั น์ สมใจ
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน
มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นางศรัญญา สุขปลั่ง
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายขวัญชัย เจริญจิตร
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง
นายวรพล สุวรรณสาร
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง
นายปัญจพล ช่อรัก
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง
นายยุทธศักดิ์ พูลเจริญ
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญเงิน
นายวรินทร กุลกาล
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญเงิน
นายกันตภณ หินโทน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญเงิน
นายกันตภณ หินโทน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญเงิน
นายบุญญฤทธิ์ มาเจริญสุข
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายเอกลักษณ์ พาวิไล
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
นายวัฒนา จรรยา
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง Integrate amplifier
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรีญทองแดง
นางสาวสุภาภร เจดีย์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
นายภาคิน สวัสดี
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
นายอนุเดช พวงชมพู
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
นายวทัญญู ยิ่งคำมั่น
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
นายเศรษฐพงษ์ บุญมี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง
นางสาวศิลป์สุภา พานทอง
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง
นางสาวจารุวรรณ การสมพิศ
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ระดับเหรียญเงิน
นางสาวปิยธิดา ประไพ
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ระดับเหรียญเงิน
นางสาวพิชญา ปราณีชาติ
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
นายณัฐกร สายสร้อย
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
นางสาวจิราวรรณ เกิดฉาย
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานนะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวชนาพร จันทร์สิงห์
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานนะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
นางสาวปรียาณัฐ วังกระพงษ์
ทักษะการตัดแต่งทรงผลสุภาพบุรษุ รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
นายวสันต์ มีรอด
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสโรชา เปี่ยววิลยั
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชมเชย
นายกฤษณรงค์ คงสำราญ
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจันทร์จิรา ปากพลีนอก
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1
นางสาวสุธิรา หอมสุคนธ์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง และประวัตศิ าสตร์ชาติ
ไทย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
นางสาวสุชานาถ บัวชุม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง และประวัตศิ าสตร์ชาติ
ไทย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
นางสาวเบญจมาภรณ์ โอฐงาม
การประกวดมารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเห
รีญทองแดง
นายนราวิชญ์ ล่าอ่อน
การประกวดมารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเห
รีญทองแดง
นางสาวรุ่งอรุณ ใจใส่
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวชนาพร จันทร์สิงห์
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวปรียาณัฐ วังกระพงษ์
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรษุ ระดับเหรียญเงิน
นางสาวสุธิรา หอมสุคนธ์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ
รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ภาค
ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับเหรียญทองแดง
นายกันตภณ บุรินทร์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายจิตติพล นวลปลั่ง
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายวีรพงษ์ ล่องลอย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายวีรวรรษ ล่องลอย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายกฤษณะ ภักดิ์โสภา
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสิรินทรา สถิตไชยนนท์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายเสถียรพงษ์ คำผุด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นายทักษิณ เหล่าไพบูลย์ศลิ ป์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นางสาวจินตนา ผูด้ ี
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศ
นางสาวลดาวัลย์ ขจรหล้า
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน Banana Jelly รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนัชชา นวลออง
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน Banana Jelly รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรอนงค์ บำรุงสุข
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน Banana Jelly รางวัลชนะเลิศ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวยุพา ศิริวงษ์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรม
ชื่อผลงาน อินทรานาคราช รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุภาทิพย์ กำเนิดสาม
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรม
ชื่อผลงาน อินทรานาคราช รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพันธิสา การณ์สุข
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรม
ชื่อผลงาน อินทรานาคราช รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐกร สายสร้อย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรม
ชื่อผลงาน อินทรานาคราช รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐพล ช่อรัก
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายปราโมทย์ อิ่มด้วยสุข
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายยศดนัย ขันโท
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายฤทธิชัย ขวัญอยู่
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายวรากร กาบเกษตร
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายสีหราช บุตรศรี
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษประเภทกำหนดโจทย์ (Mini
Smart Farm) ชื่อผลงาน Future Smart Farm รางวัลชนะเลิศ
นายธีรภัทร นามมา
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน
Covid-19 เคลื่อนที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศ
นายก้องเกียรติ แก้วเจริญ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน
Covid-19 เคลื่อนที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นายก้องเกียรติ แก้วเจริญ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ รอง
จังหวัด
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน ชนะเลิศ
Covid-19 เคลื่อนที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศ
นายฐิติศักดิ์ กาลิก
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ รอง
จังหวัด
ป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกัน ชนะเลิศ
Covid-19 เคลื่อนที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศ

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสโรชา เปี่ยมวิลัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นางสาววนิดา บุญกล้า
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นางสาวพรกนก บัวดี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน วุ้นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นางเอกลักษณ์ พาวิไล
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นายสรณ์สิริ จิร่วัฒนโยธิน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นายอดิศร ภูวะทิศ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นางสาวจินตนา ผูด้ ี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเพื่อการเกษตร
นายสุรสิทธิ์ ช่างกลึง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจาก
คอมเพรสเซอร์
นายกิตติภณ ทองสุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจาก
คอมเพรสเซอร์
นายจักรพรรณ พูณแช่ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน ไฟฟาร์มจากคอมเพรสเซอร์
นายสงกรานต์ สุขใจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นายทรงภพ ชูจิตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นางสาววริศรา เกตุลาพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นายวัชรพล พรหมพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุร

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายนรงฤทธิ์ ผ่องแผ้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ
นางสาวยุพา ศิริพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นางสาวสุภาทิพย์ กำเนิดสาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ
นางสาวพันธิสา การ์สุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน น้ำพริกระชายแซบ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวเบญจมาภรณ์ โอษฐ์งาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รอง
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
จังหวัด
ชนะเลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก

อาชีวศึกษาจังหวัด

นายขวัญชัย เจริญจิตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รอง
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
จังหวัด
ชนะเลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นายสรณ์ พรมสร้าง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รอง
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
จังหวัด
ชนะเลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แบบทางเลือก
นางสาวศิลป์ศภุ า พานทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รอง
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
จังหวัด
ชนะเลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

อาชีวศึกษาจังหวัด
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอารียา แพงข้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นางสาวปนิดา รุ่งเรือง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน"
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน มาร์คกะทิบำรุงผม Cocont Mask Hair
นายธีรพล สีตา
ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้การวิจยั ด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชน และโครงการเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ
นายพนมพร โยธาภักดี
ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้การวิจยั ด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชน และโครงการเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ
นายสุรพงศ์ ไชยโอสถ
ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้การวิจยั ด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชน และโครงการเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ
นายเอกลักษณ์ พาวิไล
ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้การวิจยั ด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชน และโครงการเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ
นางสาวจินตนา ผูด้ ี
ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้การวิจยั ด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชน ชื่อผลงาน ชุดช่วยหายใจแบบพกพาสู้โควิค-19
นายธนากร ราชพิทักษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

รางวัล

ระดับ

34

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นายชูชัย พบจันอัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
จังหวัด
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
นายชูชัย พบจันอัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
จังหวัด
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นายปัญจพล ช่อรัก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
จังหวัด
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นายวรชิต นาขุนทด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
จังหวัด
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นายชัยอนันต์ ใยสุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
จังหวัด
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นายอดิศักดิ์ มาตรแม้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายพนมพร โยธาภักดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายวัฒนา จรรยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกอบเครื่องขยายเสียง
นางสาวสุภาพร เจดีย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกอบเครื่องขยายเสียง

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอิสระ มาเจริญสุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกอบเครื่องขยายเสียง
นายธีรวุฒิ เกิดรื่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายธีรวุฒิ เกิดรื่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายกิตติภณ ทองสุข
รางวัลรองชนะเลิศ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวลดาวรรณ ขจรหล้า
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวโชตนา คงสวัสดิ์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวศิลป์สุภา พานทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพืน้ ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวกรรณิกา ขจรเพ็ชร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวฐิติมา ศรีวิชัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
นางสาวกัลย์สุดา พิณแพทย์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกัลย์สุดา พิณแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
นางสาวเบญจมาภรณ์ โอฐงาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
การประกวดมารยาทไทย
นายอนุเดช พวงชมพู
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายธีรวุฒิ เกิดรื่น
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นางสาวลดาวรรณ ขจรหล้า
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวลดาวรรณ ขจรหล้า
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวโชตนา คงสวัสดิ์
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวกัลย์สุดา พิณแพทย์
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การประกวดร้องเพลงไทยสากล
นายสงกรานต์ สุขใจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce
นายสงกรานต์ สุขใจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ

รางวัล

ระดับ

37

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce
นายทรงภพ ชูจิตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce
นายทรงภพ ชูจิตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce
นางสาวยุพา ศิริวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางสาวมนัสนันท์ อิ่มโอชะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางสาวปวริศา ทิพย์สุขมุ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายพงศ์พณิชย์ สระกุล
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายเมธา วงษ์หาญ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การจัดรายการนำเที่ยว
นายเมธา วงษ์หาญ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การจัดรายการนำเที่ยว
นางสาวจิราวรรณ เกิดฉาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวปวริศา ทิพย์สุขมุ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

รอง
ชนะเลิศ

ภาค
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อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
กรุงเทพมหานคร การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายพงศ์พณิชย์ สระกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายเมธา วงษ์หาญ
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การจัดทำรายการนำเที่ยว
นางสาวพัฒตรา สุทธิกิจรุ่งโรจน์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การตัดผมบ๊อบเท ทุยสไตล์แฟชั่น
นายเกริกเกียรติ อยูภ่ ู่
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การแต่งหนั้าและเกล้าผมเจ้าสาว
นางสาวปรียาณัฐ วังกระพงษ์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาวพัฒตรา สุทธิกิจรุ่งโรจน์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
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รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

นางสาวพัฒตรา สุทธิกิจรุ่งโรจน์
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ชนะเลิศ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเกริกเกียรติ อยูภ่ ู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ รอง
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ ชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

นายเกริกเกียรติ อยูภ่ ู่
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวปรียาณัฐ วังกระพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ชื่อ-สกุล/รายการ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาวปรียาณัฐ วังกระพงษ์
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาวธิดารัตน์ ว่องไว
ลำดับที่ 8 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะขับขี่ปลอดภัย ครั้ง
ที 2 ระดับชาติ
นายธีรพล สีตา
ทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ โครงการ
ทุนอุดหนุนเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชื่อผลงานตูฆ้ ่า
เชื้อป้องกันโควิค 19
นายพนมพร โยธาภักดี
ทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ โครงการ
ทุนอุดหนุนเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชื่อผลงานตูฆ้ ่า
เชื้อป้องกันโควิค 19
นายสุรีพงศ์ ไชยโอสถ
ทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ โครงการ
ทุนอุดหนุนเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชื่อผลงานตูฆ้ ่า
เชื้อป้องกันโควิค 19
นางเอกลักษณ์ พาวิไล
ทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ โครงการ
ทุนอุดหนุนเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชื่อผลงาน ชุด
ช่วยหายใจแบบพกพาสู้โควิค 19
นางสาวจินตนา ผูด้ ี
ทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ โครงการ
ทุนอุดหนุนเสริมสร้างการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชื่อผลงานตูฆ้ ่า
เชื้อป้องกันโควิค 19
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รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามี ครู ที่ มี คุ ณวุฒ ิ ก ารศึก ษาและจำนวนตามเกณฑ์ ที่ กำหนด ใช้ห ลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ทีก่ ำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย นทั ้ ง วั ย เรี ยนและวั ย ทำงาน
ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บัง คั บเกี ่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริห ารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้น สังกัดหรือหน่ว ยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรีย น รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั ้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกั บบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมิ นผลและการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีว ศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี สร้างความตระหนักและการรับรู้ในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ จัดให้มีการสอนเสริม ทบทวนเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องสอดแทรกในชั่วโมงเรียน และในชั่วโมงกิจกรรม
และจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพ
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้ดำเนินโครงการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 อีกทั้งยังได้ดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อทบทวนความรู้และทักษะวิชาชีพ และจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564 โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิ ง ปริ ม าณ : ผู ้ เ รี ย นที ่ ล งทะเบี ย นครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 85 คน และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 82
คน รวมทั้งสิ้น 167 คน ซึ่งจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 81 คน และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 77 คน รวมทั้งสิ้น 158 คน
- เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 94.61
- ผลสะท้ อ น : วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุ ร ี กำหนดให้ ผ ู ้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 เข้ารับ
การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นความรู ้ ใ นรายวิ ช า ตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร เพื ่ อ เป็ น การวั ด ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีจำนวนผู้เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในการเข้าประเมินครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 95.29
ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร และผู้เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในการเข้าประเมินครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 93.90
ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 94.61 และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
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1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลัย การอาชี พปราจีนบุรี สนับสนุนให้ผ ู้เรียนได้รั บการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 และระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 โดยดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สมัครเข้ารับการทดสอบตาม
ความสมัครใจ ตามประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีว ศึกษา ( V-NET)
ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019
4.1.2 ด้า นทักษะและการประยุกต์ ใ ช้ ให้ส ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี สนับสนุน และส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้กระบวนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ป ระกอบการอาชีว ศึ กษา วิทยาลัย การอาชีพปราจีนบุรี โดยสำรวจกลุ่มผู้ส นใจ จัดการฝึกอบรมการ
เป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การฝึกทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการตามโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เป็นต้น
โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : (1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกบอาชีพอิสระ จำนวน 40 คน
(2) ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 40 คน
- เชิงคุณภาพ : ผ่านการประเมิน ศูนย์บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึก ษา ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ 3 ดาว
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทั ก ษะ
และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพ การหารายได้ระหว่างเรียน โดยการ
จัดการอบรม การศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง เพื่อให้นำทักษะ และประสบการไปต่อยอดในการเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต ภายใต้การดำเนินงานของ
ศู น ย์ บ ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ ก ษา วิ ท ยาลัย การอาชีพ ปราจีน บุ รี มี ผ ลการประเมิน ศูน ย์ ใ นระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ 3 ดาวโดยมีผลการประเมิน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ดี
(3 คะแนน)
1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพ โดยการจัดโครงการประชุมทางวิชาการและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขั น
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ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ดังกล่าว ในระดับระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และ
ระดับชาติ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 20 รายการ รางวัลในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน
9 รายการ และรางวัลในระดับชาติ จำนวน 4 รายการ
- เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน โดยได้รับ
รางวัลในระดับชาติ ได้แก่
1) รางวั ล รองชนะเลิศ อั น ดับ 1 และรางวั ล สีผ มยอดเยี่ ยม ระดั บ
เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการตัดแต่ทรางผมสุภาพสตรี การตัดผมบ๊อบเท ทุยสไตล์แฟชั่น
2) รางวัลชมเชย ระดับเหรีญทอง การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าเกล้า
ผมเจ้าสาว
3) รางวัลชนมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรง
ผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)
4) ลำดับที่ 8 จาก 32 ทีม การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภท
หญิง
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดกาเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เช่น การประกวด
การแข่งขัน ภายใต้การดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา และเข้าร่วมกับองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ป รากฎผลการ
ประเมิน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ดีเสิศ (4 คะแนน)
4.1.3 ด้า นคุณ ธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิ ทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนผู้เรียนที่ส ำเร็จการศึกษา
ประจำปีกรศึกษา 2564 ดังนี้
(1) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) จำนวนผู ้ เ รีย นแรกเข้า
ปีการศึกษา 2562 132 คน สำเร็จการศึกษา 72 คน
(2) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนผู้เรียนแรก
เข้า ปีการศึกษา 2563 98 คน สำเร็จการศึกษา 70 คน
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(3) รวมผู้เรียนแรกเข้า 230 สำเร็จการศึกษา จำนวน 142 คน
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
(1) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 54.54
(2) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 71.42
(3) iรวมผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 61.73
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการจัดระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคล
และช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาระบบช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน ด้วยการดูแลผู้เรียนประจำวัน การติดตามพฤติกรรมการ
เรียนประจำวัน ระบบครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้าน การสอนซ่อมเสริม โดยผลสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 61.73 ของจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น โดยสถานศึกษามีผลประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ในระดับคุณภาพ ดี
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยฺ์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ อกล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย มีจิตสำนึกในอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 816 คน
- เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริยธรรม ลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง ร่วมทั้งให้ครูผู้สอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในทุก ๆ รายวิชา ปรากฎผลการประเมิน และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ดำเนินการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2563 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
และมีผลการติดตามผู้เร็จการศึกษาที่มีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ โดยมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 137 คน ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 102 คน รวมทั้งสิ้น 239 คน โดยมีผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ จำนวนทั้งสิ้น 194 คน
- เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อ ยละ 81.17 ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ทั้งหมด
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- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการติดตามการมีงานทำและศึกษาต่อ
ของผู้สำเร็จการศึกษา ในด้านการนำความรู้ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ และความรู้ด้านวิชาชีพ โดยใช้การ
ประสานงาน และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องของครูที่ปรึกษา และติดตามผู้สำเร็จการศึกษาโดยตรงในสถาน
ประกอบการหรือสถาบันการศึกษาของครูแนะแนว โดยมีผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2) จุดเด่น
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา
ได้แสดงถึงจุดเด่นในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบ และแบบประเมินของสำนัก
มาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ
90 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ และทักษะการประยุกต์ใช้จากการสอบครั้งแรก
2. วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมทั้งการ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาร้อยละ 80 มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ
3. วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเด่ง และมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ
4. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้รับการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก
3) จุดที่ควรพัฒนา
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา
ได้แสดงถึงจุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนสมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
2. เพิ่มจำนวนนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
3. เพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เีรียนแรกเข้า
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา ในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ข้อเสนอแนะเพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนา ดังนี้
1. สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผ ู ้ เ รี ย นเห็ น ความสำคั ญ ของการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ความพร้อมในการรับการทดสอบ
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เข้ า รับ การพั ฒ นาสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระให้มากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาดเดิม หรือ กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดการศึกษาใน 5 ประเภทวิชา รวม 12
สาขาวิชา ทุกรายวิชามีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการพัฒ นาและปรับปรุงรายวิช า
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา
ใหม่ และปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้
1) ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
2) การประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
3) พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขาวิ ช าร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
4) นำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจริง
5) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
- ผลสะท้ อ น : วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุ ร ี มี ก ารศึ ก ษาความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับ
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การเปลี ่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ และนำหลักสูตรที่ได้รับพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง
ในสถานศึกษา โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือรายวิชาชเพิ่มเติม
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ทั้งในรายวิช าเดิม และกำหนดรายวิชาใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจ
ให้สอดคล้องการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อผู้เรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา
มีจำนวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา และปรับปรุงรายวิชาเดิม จำนวน
12 สาขาวิชา
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชี พ ปราจีน บุ รี มีจำนวนสาขาวิช าที่ ม ี การพั ฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา และปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสาขาวิชา
ทั้งหมด
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบกอบ และตลาดแรงงาน
โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาเดิม และกำหนดรายวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา โดยมีผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนครูผู้สอนทั้งสิ้น 31 คน จัดการ
เรี ย นการสอน จำนวน 167 รายวิ ช า โดยครู ผ ู ้ ส อนจั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ จำนวน
167 รายวิชา
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
ทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนมีการ
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
โดยนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดแนวทางการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
- ผลสะท้ อ น : ครู ผ ู ้ ส อนมี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร เพื ่ อ กำหนดหน่ ว ยการเรี ย นรู้
และจัดทำแผนการจัดกเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กำหนดรูปแบบการปฏิบัติ การใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอน รวมทั ้ ง บู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ การวั ด ผล
และประเมินผลด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู งสุดแก่ผู้เรียน
โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึ กษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลสมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีครูผู้สอน จำนวน 31 คน ครูผู้สอน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน
31 คน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 167 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 181 รายวิชา
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการ
เรีย นรู้ส ู่การปฏิบ ัติเน้น ผู้เรีย นเป็น สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนครูทั้งหมด
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี กำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงอย่างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒ นาผู้เรีย นให้ มี คุ ณลั กษณะและทั กษะที่ จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผ ลการประเมิ น
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดทำแผนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิควิธ ีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามภาพจริง มีการใช้สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่งการเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ :
1) วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีจำนวนครูสอน 31 คน
2) ครูผ ู้ส อนทีมีคุณวุฒ ิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน 28 คน
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3) ครูผ ู้ส อนที ่ มี แผนการจัด การเรี ยนรู้ ครบทุ กรายวิช าที ่ ส อน
จำนวน 31 คน
4) ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการวัดผลและประมินผลตามสภาพจริง จำนวน 31 คน
5) ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำวน 31 คน
6) ครู ผ ู ้ ส อนที ่ ท ำวิ จ ั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 31 คน
- เชิงคุณภาพ : ครูผ ู้ส อนมีคุณวุฒ ิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เป็นสำคัญ จึงกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน
คู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ การสอนอาชีวศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ในทุก ๆ รายวิชา และใน
การพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้กำหนดกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการเรีย นการสอนไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้ว ย 1) ครูผ ู้ส อนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา 2) ครูผู้สอนมีบันทึกหลักการสอน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3) ครูผู้สอนมีการจัดตั้งกลุ่ม PLC และ ID Plan
เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอน 4) มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 5)ครูผู้สอนแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำชั้น เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรียนรู้
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : 1) วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีครูผู้สอน จำนวน 31 คน
2) ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 31 คน
3) ครูผู้สอนที่มีข้อมูล สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน 31 คน
4) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 31 คน
5) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้ง ใจในการ
เรียน จำนวน 31 คน
6) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อื่น ๆ จำนวน 31 คน
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- เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการจัดทำ
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน การใช้
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้วิธีการการเสิรมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 100
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจตัดทำข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลทั้งด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้สอนทุกคน
สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลไ้ด้อย่างมีประสิท ธิภาพ โดยการ
นิเทศติดตามการจัดการเรีย นการสอนประจำวัน โดยมีผ ลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และนำผลการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การสร้างานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และเผยแพร่ผลงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงประมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 31 คน มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
1) ครูผู้สอน จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 31 คน
2) ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อปี จำนวน 31 คน
3) ครูผู้สอน นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 31 คน
4) ครูผู้สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 31 คน
5) ครูผู้สอน มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับ และได้รับการเผยแพร่ จำนวน 31 คน
- เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณา
จากการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเองอย่ างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
และนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับและ
เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินตนเอง จัดทำแผนการ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนั้นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยสถานศึกษามีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ก าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคะแนนคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
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2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงประมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน 39 ห้อง มีจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 39 ห้อง
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
วิทยาลัยฯ ทั้งหมด
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการตามแผนงานโครงการในการ
ปรับปรุง และพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบ
อิน เตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผ ู้ส อนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผล
การประเมิ น และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อต่อให้มี
การติดต่อ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในและภายนอกครบทุกฝ่ายงาน ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นปีจจุบัน มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง
ๆ ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
- ผลสะท้ อ น : วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุร ี มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที ่ มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนรู้ มีการบริหาร
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จัดการเครือข่ายโดยผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรง
ฝึกงาน ทั้งหมด 39 ห้อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน
39 ห้อง
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน ทั้งหมดของสถานศึกษา
- ผลสะท้ อ น : วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปราจี น บุ ร ี ดำเนิ น การดู แ ลรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
และสิ่งอำนวยความสำดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ทุกห้องเรียน โดยผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัย การอาชีพปราจีนบุรีมีการบริห ารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวทั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวย
ประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในทุก ๆ ด้าน ได้แก่
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่ออำนวยประโยชชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ ระบบส่งกำลัง ระบบควบคุม ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน และปลอดภัย มีระบบประปา และน้ำ
ดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการ มีถนน ช่องทางเดินที่ชัดเจน ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยของยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง มีครูและเจ้าหน้าที่เวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน และผู้ตรวจ
กำกับดูแลความเรียบร้อยการอยู่เวรยาม
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- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีระบบไฟฟ้าเหมาะสมกับสภาพใช้งาน
ในสถานศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย มีระบบประปา น้ำดื่มที่
เพียงพอ มีระบบการคมนาคม ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา มีระบบสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย
กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดที่มีความ
พร้อม และเพียงพอสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจใช้บริการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : (1) วิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 816 คน บุคลากรทาง
การศึกษา จำนวน 56 คน
(2) วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
ของสถานศึกษา จากการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสืบค้นด้วยตนเอง จนวน 816 คน
(3) วิทยาลัยฯ มีหนังสือ จำนวน 6,550 เล่ม
(4) วิทยาลัยฯ มีแผนกวิชาจำนวน 10 แผนกวิชา ทุกแผนกวิชามีสื่อ
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ด้วยตนอง
- เชิงคุณภาพ : (1) วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และผู้เรียนเข้าค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด
(2) วิทยาลัยฯ มีจำนวนหนังสือที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
โดยมีประมาณหนังสือมากกว่า 4 เล่ม/1 คน
(3) แผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีสือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนกวิชาทั้งหมด
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุด ให้มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และผู้สนใจใช้บริการ
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีแผนงานโครงการในการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการและห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า โดยมีจำนวนหนังสือต่อ
จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้น สื่ อ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่เพียงพอ รวมทั้งใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสืบค้นข้อมูล ทำให้มีผู้เรียนที่เข้าใช้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ ทั้งศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ของทุกแผนกวิชา โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
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2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ทันเหตุการณ์ ประหยั ดเวลา บุคลากรและงบประมาณของสถานศึกษา เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศระหว่างสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ครบคลุมพื้นที่การใช้งาน
ภายในวิทยาลัย และมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยมีความเร็วอินเตอร์เน็ต 300 เมกะไบต์
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ มีผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ในการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่าง ๆ กับผู้เรียน และบริการอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ WIFI ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทำข้อมูล การวัดผลประเมินผล ระบบครูที่ปรึกษา และระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทั้งด้านการระดับทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมีผลสัมฤทธิ์
ดังนี้
- เชิ ง ปริ ม าณ : (1) สาขาวิ ช าที ่ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าคี จำนวน 2
รายวิชา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
(2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 173 คน คิดเป็น 21.20
จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
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- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการใน 5 ขั้นตอน
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(2) การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(3) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(4) การติดตามและตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
(5 คะแนน)
2) จุดเด่น
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษา
มีจุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
ช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1
2. วิ ท ยาลั ย ฯ เปิ ด หลั ก สู ต รเพิ ่ ม เติ ม ในสาขาวิ ช า ธุ ร กิ จ เสริ ม สวยในระดั บ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสาขาวิชาธุรกิจความงาม ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. วิทยาลัยฯ มีรูปแบบในการจัดทำแผนการเรียน การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
อาชี พ ที ่ ช ั ด เจน ทั ้ ง ในหลั ก สู ต รรายวิ ช าเดิ ม หรื อ กำหนดรายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่ว มมื อจากสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกสาขาวิชา และมีการ
ทำความีร่วมมือกับ สถานประกอบการในการจัดการอาชีว ศึกษาตรงตามหลักสูตรและเพียงพอตามความ
ต้องการของผู้เรียน
4. ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา
มีบันทึกหลังสอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง จัดทำ ID Plan เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอน และจัดตั้งกลุ่ม PLC เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางการแก้ไข
5. วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งาน
6. วิทยาลัย ฯ จัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจั ด การเรีย นการสอน มีร ะบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัยฯ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
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7. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึ กษาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการให้ บริการในด้านต่าง ๆ
โดยการเชื่อมโยงทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ได้แก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอก
8. วิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคในการอำนวยความสะดวกที่ดี ได้แก่ การควบคุม
และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือน้ำดื่มที่เพียงพอ มีระบบการคมนาคม ช่องทางเดินที่
ชัดเจน มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
9. วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
สำหรั บ ผู ้เ รี ย น บุ ค ลากรทางการศึก ษา หรื อ ผู ้ ส นใจใช้บ ริ ก ารค้ น คว้ าหาความรู ้เ พื ่อ ส่ งเสริ ม การเรียนรู้
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้
3) จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสิบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษา
มีจุดทีค่ วรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ เพื่อนำมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบ และกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ครอบคลุม
เนื้อหารายวิชามากขึ้น มีจำนวนสถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสิบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษา
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะที่หลากหลายผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ
2. พัฒนาผู้เรีนให้มีเข้าสู่เวทีการประกวด การแข่งขันในทักษะด้านต่าง ๆ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ให้ ส ถานศึ ก ษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่ว มมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
3.1.1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
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ประจำปีงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของสถานศึกษา
และใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ื
- เชิงปริมาณ : ผู้บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาของวิ ทยาลัย การอาชี พ
ปราจีนบุรี มีจำนวน 56 คน และทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนและบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันจัดทำ
แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชีว ศึก ษากำหนด จั ด ทำแผนปฏิบ ั ติ ก ารประจำปี
ดำเนินงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดการศึกษาและบริหารงานสถาศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมทั้งการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในกา รกำหนด
มาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อกำหนดเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานและการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนใน 12 สาขาวิชา
โดยทุกสาขาวิช ามีการระดับทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในด้านครูพิเศษสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงวุฒิ สถานประกอบการ ทั้งในด้านงบประมาณ ทุกนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
โดยดำเนิน การแผนใต้โ ครงการลงนามความร่ว มมือ และโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึก ษา
เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร
สถาบั น สถานประกอบการ และบุ ค คลในการระดั บ ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา อาทิ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคคล และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
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3.1.3 การบริหารชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน บริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรจัดกิจกรรมในการ
บริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 25 กิจกรรม
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผ ู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึ กษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ
และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ และชุมชน
- ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพปราจีน บุรี จัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสถานศึกษา ในการบริการชุมชน การบริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่หน่วยงาน และชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผลการประเมิน
และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
4.3.2 ด้ า นนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จ ั ย ให้ส ถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ส่งเสริมและสนับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยดำเนินการตามแผนงานโครงการ การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โดยส่งเสริมให้ผู้เรี ยนนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การประกวดสิ่งประดัษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
(1) รางวัลระดับสถานศึกษา จำนวน 10 ชิ้นงาน
(2) รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 ชิ้นงาน
(3) รางวัลระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
จำนวน 2 รางวัล
- เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การประกวดสิ่งประดัษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และผลงานของ
นักเรียน นักศึกษาทุกผลงาน ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์จริง ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และใน
ระดับจังหวัด
- ผลสัมฤทธิ์ : วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี มีผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับสถานศึกษา
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ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาาจัง หวัด ปราจี น บุร ี และระดั บ อาชีว ศึก ษาภาค ภาคตะวั น ออกและกรุ งเทพมหานคร
โดยวิทยาลัยได้นำผลงาน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ชุมชน และจังหวัด
โดยมีผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2) จุดเด่น
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีจุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการบริหารงานของสถานศึกษา
2. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
3. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น จากการให้บริการวิชาการ
วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน
4. วิทยาลัยฯ ให้การสนั บสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ และงานวิจ ัย โดยนำผลงานไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานภายนอกของจังหวัดปราจีนบุรี
5. วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุน ในการพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ในระบบ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน จากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ชิ้นงาน
3) จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒ นาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การส่งเสริม สนับสนุน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการพัฒ นาห รือ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ที่สามารถไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และมุ่งการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้น
2. การสรรหา และประสานงานในการระดมทรัพยากรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากการประเมินผล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
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1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดเป็นผลงานที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับที่กว้างขึ้น
2. การส่งเสริ ม สนับสนุนงานวิ จั ยในชั้น เรีย นของครู ผ ู ้ส อน และนำผลการวิ จ ั ย มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
3. การเชิญครูผู้ทรงคุณค่า ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพมาให้ความรู้ในสาขาที่เรียน
รวมทั้งครูผู้เชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนมากขึ้น
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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 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
ผลรวมคะแนนที่ได้
100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100
100.00
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)
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
3
5
15
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
23
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
92.00
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)

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

64

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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 และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
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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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
3
5
15
เพิ่มเติม
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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
3
5
15
สอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
5
25
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
2
5
10
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
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)
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(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) /
100.00
45
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
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
4
12
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
80.00
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
97.27
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
100.00
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
92.00
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
95.79
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
100.00
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
95.00
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
80.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
98.14
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
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษานำผลการประเมิน และการติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึกษา
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยการส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก เรี ย น
นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้้นปีที่ 2
ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
และผ่ า นการประเมิ นมาตรฐานวิช าชี พ ในครั้ ง แรก โดย
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โดยใช้ ก ิ จกรรม
โครงการต่างๆ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตฐาน
วิชาชีพ - โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู ้ แ ก่ ผ ู ้ เ รี ย น - โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ การ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา - โครงการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะฝี ม ื อ สู ่ ม าตรฐานฝี ม ื อ แรงงาน โครงการศูนย์ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
พาณิชย์ขนาดเล็ก - โครงการช่างไฟฟ้าจิตอาสา - โครงการ
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
2. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
โดยการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบฯ
และจัดกิจกรรม/โครงการที่พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความพร้ อ มและความสามารถในการทดสอบฯ ได้ แ ก่ โครงการศึ ก ษาดู ง านสถานประกอบการของนั ก เรี ย น
นักศึกษา - โครงการเชิญผู้และภมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้
แก่ ผ ู ้ เ รี ย น - โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ การ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา โครงการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ และการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ - โครงการทดสอบปลายภาคเรียน
1. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาช ี พ อิ ส ระ ภ ายใต้ ศ ู น ย์ บ ่ ม เพ า ะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
และมีผ ลการประเมินตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด โดยมีแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้ - โครงการบูรณาการ
ชิ้นงานผลงานทางวิ ช าการ - โครงการส่ง เสริ มการออม
ธนาคารโรงเรี ย น - โครงการอบรมมั ค คุ เ ทศก์ ท ้ อ งถิ ่ น โครงการธนาคารขยะเพื ่ อ ลดการทิ ้ ง ขยะภายในและ
ภายนอกวิ ท ยาลั ย ฯ - โครงการบ่ ม เพาะผู ้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร - โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
- โครงการศึ ก ษาดู ง านสถานประกอบการเพื ่ อ สร้ า ง
ผู้ประกอบการ - โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อประกวด
สิ่งประดิษฐ์
2. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์
ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพนำมา
ปฏิบัติ และมีความพร้อมในการแข่งขันทักษะมากขึ้น โดย
ใช้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการนักเรียน นักศึกษา - โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน - โครงการบูรณา
การชิ ้ น งาน ผลงานทางวิ ช าการ - โครงการประเมิ น
มาตรฐานวิ ช าชี พ และการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ โครงการส่ งเสริ มพั ฒ นาฝี ม ื อ สู ่ม าตรฐานฝี มื อ แรงงาน โครงการคนดี มีร างวั ล เชิ ดชูเ กียรติน ัก เรี ยน นั กศึกษา โครงการศึ ก ษาดู ง านสถานประกอบการ เพื ่ อ สร้ า ง
ผู้ประกอบการ - โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและหุ่นยนต์ - โครงการจัดหาครุภัณฑ์

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

72

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. 1. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
การพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลือ และแนะแนวผู้ เ รี ยนให้
สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
และลดปัญหาการออกกลางคัน และเป็นกระบวนการเพิ่ม
จำนวนผู้ เ รี ยนแรกเข้า ของสถานศึ ก ษา โดยมี แ ผนงาน/
โครงการ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้
- โครงการมอบตั ว ลงทะเบี ย น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา โครงการพั ฒ นาระบบเสี ย งตามสายและโทรศั พ ท์ ข อง
วิทยาลัยฯ - โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทำใหม่ พัฒนาจิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายในร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว - โครงการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา - โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด - โครงการ
วั น ศุ ก ร์ พ บธรรม - โครงการสถานศึ ก ษาแห่ ง ความสุ ข
(Happiness College) - โ ครงการพั ฒ นาระ บบ ด ู แ ล
นักเรียนนักศึกษา - โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
การออกกลางคัน/เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา - โครงการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง - โครงการคลินิกเสมารักษ์ - โครงการ
ติดตามผู้ส ำเร็จการศึกษา - โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชู
เกียรตินักเรียน นักศึ กษา - โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือ - โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนพัฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพการจัด การศึ ก ษาด้ า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จากองค์กร หน่วยงาน
ภายนอก และผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ยวข้ อ งให้ก ารยอมรั บ ยกย่ อ ง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีแผนงาน/โครงการ สนับสนุน
การพัฒ นาและยกระดั บคุ ณภาพฯ ดังนี้ - โครงการค่ า ย
คุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทำใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง - โครงการ
กิจกรรมวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - โครงการ
สถานปนาวิทยาลัยพร้อมใจไหว้ครู - โครงการแข่งขันกีฬาสี
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว - โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด - โครงการลานดนตรีต ้า นยาเสพติด - โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย - โครงการกิจกรรมพัฒนา
องค์การนักเรียน นักศึกษา - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5
ส. Big Cleaning Day - โครงการลูกเสือบริการ - โครงการ
ศุกร์พบธรรม - โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One - โครงการ
สถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) - โครงการ
ธนาคารขยะเพื ่ อ ลดการทิ ้ ง ขยะภายในและภายนอก
วิ ท ยาลั ย ฯ - โครงการช่ อ สะอาด - โครงการปฐมนิ เ ทศ
สมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา - โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคัน/เยี่มบ้านักเรียน นักศึกษา โครงการคนดี ม ีรางวัล เชิดชูเ กี ยรตินั ก เรีย น นักศึกษา โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง - โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - โครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง - โครงการช่าง
ไฟฟ้าจิตอาสา
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
การมี ง านทำและการศึ ก ษาต่ อ ของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
โดยวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ด้วยการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพ และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ อ าชี ว ศึ ก ษา
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับขององค์กร หน่วยงาน และส่งผลให้
ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การประกอบอาชีพอิสระหรือการศึกษา
ต่อ โดยมีแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้ - โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา - โครงการเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญหาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผ ู้เรียน โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - โครงการบูรณาการชิ้นงาน
ผลงานทางวิชาการ - โครงการเตรียมความพร้อมศักยภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ย น ส ู ่ ก า ร ท ด สอ บ ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะ ด ั บ ช าติ
ด้านอาชีวศึกษา - โครงการประเมินมาตฐานวิชาชีพและ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
การทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ - โครงการจั ด ทำแผนฝึ ก
อาชี พ - โครงการนิ เ ทศติ ด ตามประเมิ น ผลและสั ม มนา
นักศึกษาฝึกอาชีพ - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือสู่
มาตรฐานฝี ม ื อ แรงงาน - โครงการศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้
ความสามารถช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร - โครงการติดตาม
ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา - โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบอาชีว ศึกษาแบบครบวงจร โครงการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ - โครงการศึ ก ษาดู ง านสถาน
ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ - โครงการส่งเสริม
ธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ – โครงการแนะ
แนวสัญจร

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และการ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการมีส่วน
ร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
ของสถานศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีกิจกรรม
แผนงาน/โครงการที ่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาและยกระดับ
คุณภาพฯ ดังนี้ - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยการนิเทศภายในสถานศึกษา - โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน - โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ - โครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพ โครงการนิเทศติดตามประเมินผลและสัมมนานักศึกษาฝึก
อาชีพ - โครงการส่งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะสู่ มาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน - โครงการตลาดนัดสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง - โครงการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย นด้ า นธุ ร กิ จ ความงาม โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ - โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนสถานศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

1. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
คุณภาพ ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนการ
เรียนการสนอของแต่ละแผนกวิชา อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยมี
แผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับ
คุ ณ ภาพฯ ดั ง นี้ - โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
สถานศึ ก ษา - โครงการอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการอาชีว ศึ กษา - โครงการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ โครงการอบรมครูที่ปรึกษา - โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การทำวิจัยในชั้นเรียน - โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา - โครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
2. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรี ยน
ด้วยการสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย โครงงาน มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อ มาพัฒนาผู้เรียนและห้องเรียน ให้เกิดประสิทธิภ าพ
สู ง สุ ด โดยมี แ ผนงาน/โครงการ สนุ น ั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพดังนี้ - โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ - โครงการพัฒนาภู มิ
ทั ศ น์ ภ ายในวิ ท ยาลั ย - โครงการศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้
ความสามารถ ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร - โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝึมือ สู่มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน - โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรม
การศึกษา - โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ - โครงการ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การทำวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น - โครงการ
ส่งเสริมสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
หุ่นยนต์ - โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (stem ศึกษา)
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
การพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของครู ผ ู ้ ส อนด้ ว ย
กระบวนการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามแผนพั ฒ นาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ สร้างผลงาน นวัตกรรมให้ได้รับ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
การยอมรับหรือเผยแพร่ และนำมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ ก ั บ ผู ้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
แผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาฯ ดังนี้ - ส่งเสริมการทำประเมินตนเอง SAR บุคคล
ในทุกปีการศึกษา - ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID
PLAN เป็ น ประจำทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา - ส่ ง เสริ ม การจั ด ทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ - ส่งเสริมการกระบวนการ PLC เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน - โครงการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา - โครงการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษา โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา - โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
4. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรีย นให้ ครอบคลุ ม พื ้น ที ่ใช้ง านทุ กจุดภายใน
สถานศึกษา สัญญาณมีความเสถียร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้เกิดความเชืื่อมั่น และมีคุณภาพในการเข้าถึง
อินเน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
แผนงาน/โครงการในการสนับสุนการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพดังนี้ - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายภายใน
วิ ท ยาลั ย ฯ - พั ฒ นาระบบ Sever และระบบการจั ด เก็บ
สำรองข้ อ มู ล - ความพึ ง พอในในการใช้ร ะบบเครื อ ข่าย
ภายในวิทยาลัย
1. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายงานอย่างมีประสิทธิภ าพ
รองรับการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่ว ไป ครบคลุมทั่ว ทุกพื ้นที่ว ิ ทยาลั ยฯ โดยมี
กิ จ กรรม แผนงาน/โครงการที ่ ส นั บ สนุ น และยกระดั บ
คุณภาพฯ ดังนี้ - ส่งเสริมการพัฒนาระบบจัดเก็บสำรอง
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ข้อมูล - ส่งเสริมการพัฒนา อบรมการใช้งานระบบบริหาร
สถานศึกษา ระบบการบริห ารจัดการผู ้ใช้ งานเครื อ ข่ า ย
ภายในวิ ท ยาลั ย - ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารตรวจสอบสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ตและสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มี
คุณภาพมายิ่งขึ้น - ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการเข้าใช้
งานระบบเครื อ ข่ ายต่ างๆ ทั้งที่เชื่ อ มโยงทั ้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย - ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
2. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดย
มีกิจกรรม แผนงาน/โครงการที ่ส นับ สนุ นและยกระดั บ
คุณภาพฯ ดังนี้ - ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้ม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ - ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา - โครงการพัฒนาภูมิ
ทั ศ น์ ภ ายในวิ ท ยาลั ย ฯ - โครงการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
สำนักงาน - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ - โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกอาคารสถานที่ – โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและโรงฝึกงาน

3. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการ
สื ่ อ สารภายใน และระบบความปลอดภั ย ให้ ไ ด้ ร ั บ การ
บำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
โดยมี แ ผนงาน/โครงการในการสนั บ สนุ น และยกระดั บ
คุณภาพ ดังนี้ - ส่งเสริมการจัดหาและดูแลรักษา ระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ตู้น้ำดื่ม ช่องทางการจราจรภายใน
และภายนอกอาคารเรี ย น ระบบระบายน้ ำ จุ ด ทิ ้ ง ขยะ
ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน - ส่งเสริมการดูแลรักษาการณ์
เวรยาม ตามคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ - ส่งเสริมการ
จั ด หาและดู แ ลรั ก ษาถั ง ดั บ เพลิ ง และติ ด ตั ้ ง ตามจุ ด ของ
อาคารเรียน - ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจความ
เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราจีนบุรี - ส่งเสริมให้มี
ระบบกล้องวงจรปิด โดยติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ - โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
ภายในวิ ท ยาลั ยฯ - โครงการจั ด หาวั ส ดุ อ ุ ปกรณ์ แ ละสิ่ ง
อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ - โครงการพั ฒ นา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่
4. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้เป็น
แหล่งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุด โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษามี น ิ ส ั ยรัก การอ่ า น ดั ง นี้ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย ฯ ส่งเสริมการจัดหาหนังสืออ่าน สื่อ อุปกรณ์ และห้องเรียน
เฉพาะทาง ให้ ม ี ค วามพร้ อ มและเพี ย งพอกั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษา และจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ - โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย - โครงการ
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สร้างความรู้สู่อาเซียน - โครงการสิ่ง
เสริมการอ่านสู่ศตวรรษที่ 21 - โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
ภายในวิ ท ยาลั ยฯ - โครงการจั ด หาวั ส ดุ อ ุ ปกรณ์ แ ละสิ่ ง
อำนวยความสะดวก

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้า นการจั ด การอาชีว ศึ ก ษาสู ่ร ะบบทวิ ภ าคี
โดยวางแผน จัดการเรียนการสอน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระบบทวิภาคี โดยมีกิจกรรม แผนงาน/โครงการ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้ - ส่งเสริมการจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี - โครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ - โครงการจัดทำแผนการฝึก
อาชีพ - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ - โครงการ
นิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึ กอาชีพ - โครงการ
สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
1. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาด้า นการบริห ารสถานศึ กษาแบบมีส ่ว นร่ ว ม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึ ก ษา จั ด ทำแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
แผนปฏิบตั ิการประจำปี และการใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย โดยใช้กิจกรรม แผนงาน/โครงการ
เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้ - ส่งเสริมให้ผู้
บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
กำหนดมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยแต่งตั้ง
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และผู้แทนฝ่ าย
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยความ
ร่ ว มมื อ ของผู ้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
วิทยาลัย และได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการอนุมัติใช้ - มีบริหารการจัดการศึกษาโดย
นำแอปพลิ เ คชั ่ น ต่ า งๆ เข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด
การศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ ท ยาลั ย RMS-2016 ระบบ
บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เป็นต้น - โครงการ
จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ 2565 โครงการประกัน คุ ณภาพสถานศึ ก ษา - โครงการเตรี ย ม
ความพร้ อ มเพื ่ อ รั บ การประเมิ น สถานศึ ก ษารางวั ล
พระราชทาน
2. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดม
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ในด้านครูพิเศษ ครู
ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผ ู ้ เ ชี่ ยวชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ สถาน
ประกอบการด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพฯ ดังนี้ - โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ - โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โครงการดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่
ผู้เรียน - โครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ - โครงการบูรณา
การชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ - โครงการนิเทศติดตาม
ประเมินผล และสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ
3. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา โดยมีการ
บริหารจัดการ การบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ
การสร้างให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
โดยใช้แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนและยกระดับ
คุ ณ ภาพฯ ดั ง นี้ - โครงการอบรมวิ ช าชี พ แกนมั ธ ยม โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ - โครงการ
พัฒ นาศักยภาพการเรียนการสอนด้านธุรกิจความงาม โครงการอาชีวะอาสา (เทศกาลปีใหม่) - โครงการอาชีวะ
อาสา (เทศการสงกานต์) - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) - โครงการบริการวิชาชีพสู่
ชุมชน - โครงการแก้ปัญหาความยากจน ฝึกอาชีพ 108
อาชี พ - โครงการช่ า งไฟฟ้ า จิ ต อาสา - โครงการลู ก เสื อ
บริการ

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 1. แผนพั ฒ นาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาด้ า นการส่ ง เสริ ม สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยให้ผู้เรียนพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็น
ผลงานของนักเรียน เข้าร่วมการประกวดตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนด หรือเข้าร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นๆ และผลงานนั้นนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ได้จริง โดยมีกิจกรรม แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการ
พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ ดั ง นี้ - ส่ ง เสริ ม ผลงานขอ
นักเรียน นักศึกษา มาใช้งานและเกิดประโยชน์ได้จริงใน
สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด - ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
นำผลงานเข้าร่ว มการประกวดเพื่อให้ได้รับรางวัลต่างๆ
สร้างความภาคภูมิใจ และพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้น โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานวิ จ ั ย - โครงการส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ ยอดเพื ่ อ เข้ า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ - โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงาน
ทางวิชการ - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ภาคผนวก ก
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕64

ภาคผนวก ข
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖4

ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ภาคผนวก ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๐๖/๑ ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทร ๐-๓๗๒๑-๒๒๒๐ โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๖๘๒๕
http://www.ppcollege.ac.th

