บทที 1
บทนํา
1.ข้ อมูลเกียวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยการอาชี พหนองแคเป็ นสถานศึก ษากองการศึก ษาการอาชี พ กรมอาชี ว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั งขึ นเมือวันที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ตั งอยู่ที39 หมู่ที 8
ตํ าบลหนองโรง อํ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื อทีรวม 70 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา ใน
ทีดิน 2 แปลง ดังต่อไปนี
1. ทีดินเอกชนบริ จาค จํ านวนพื นทีรวม 17 – 3 - 91 ไร่
2. ทีธรณี สงฆ์ว ั ดศรี ปทุม(ลํ าบัว) จํ านวนพื นทีรวม 52 – 1 – 95 ไร่
ทีดินทั ง 2 นีมีประวัติการจัดหาทีดินเพือ ตั งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดังต่อไปนี
วั นที 11 พฤศจิกายน 2534 ศึกษาธิการอํ าเภอหนองแค (นายวิโรจน์ ผาสุกดี) ได้รายงาน
นายอํ าเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย) ได้รับการประสานงานจาก นายพลายงาม ดวงสว่าง
ผู้ ช่ว ยอธิ บดี ก รมอาชีว ศึก ษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิก าร มีน โยบายให้กรมอาชี ว ศึก ษาจัด ตั ง
วิทยาลั ยการอาชีพระดับอํ าเภอ ในแผนพั ฒนาอาชีวศึกษา ระยะที7( 2535 – 2539 )จํ านวน 60 แห่ง
ซึ งจังหวัดสระบุรี เป็ นจังหวัด หนึ งในเป้ าหมายการจัด ตั ง จึงขอให้ก ระทรวงศึกษาธิ การอํ าเภอ
หนองแคช่วยหาทีดินให้ด ้วย
วั นที 11 ธันวาคม 2534 ผอ. วิทยาลั ยเทคนิคสระบุรี (นายสุ เมธ สี ม่วง) ได้มีหนังสื อ
ที ศธ 0907.63 / 1487 เรี ยนนายอํ าเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย) ว่าคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวั ดสระบุรี ขอความร่ วมมือให้จ ัดหาทีดินจัดตั งวิทยาลั ยการอาชีพหนองแคระดับอํ าเภอ
วันที 16 ธัน วาคม 2534 อําเภอหนองแค มีหนังสื อที สบ. 0330 /5980 /3199 เรี ยน
ผู้อ ํานวยการวิทยาลัยเทคนิ ค สระบุ รี ได้ด ําเนิ น การจัด หาที ดิ น ในเขตอําเภอหนองแคเพือจัด ตั ง
วิทยาลั ยการอาชีพระดับอํ าเภอได้แล้ วดังมีรายระเอียดดังต่อไป
นี
นายสมชาย สุนทรวั ฒน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลอํ าเภอหนองแค พระอภิการวรรณ ชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดศรี ปทุ ม (ลําบัว) นายวิ โรจน์ ผาสุ ขดี ศึกษาธิ การอําเภอหนองแค นายสายบัว บุ ญจันทร์
(นายกองนา) กับบุตรสาว นายบุญธรรม เกตุคง อาจารย์ใหญ่ว ัดลํ าบัว และนายสมพงษ์ ศศิบุตร
อ ดี ต ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ห มู่ ที 8 ตํ า บ ล ห น อ ง โ ร ง อํ า เ ภ อ ห น อ ง แ ค จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี
ได้เข้าพบ ม.ล.จวงจัน ทร์ สนิ ทวงศ์ ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง ม.ล.แสงจันทร์ สนิ ทวงศ์
ทีบ้านพั กกรุ งเทพมหานคร เพือขอความอนุเคราะห์เกียวกับทีดินหมู่ที 8 ตําบลหนองโรง อํ าเภอ
หนองแค จังหวั ดสระบุรี เพือใช้ในการจัดตั งวิทยาลั ยการอาชีพระดับอํ าเภอซึ งได้รับความเมตตา
ให้ใช้ทีดิ นในกรรมสิ ทิ ของ ม.ล.จวงจันทร์ สนิ ทวงศ์ ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง ม.ล.แสงจันทร์ สนิ ทวงศ์

นางสาวจีรนุช ทัศนบรรจง และนายกุลทัศ ทัศนบรรจง ได้บางส่วนจํ านวนประมาณ 10 – 20 ไร่
(ขณะนี อยู่ระหว่าง การรังวั ดคํ านวณพื นทีอยู) ่
วั นที 19 มีนาคม 2540 ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง และญาติได้รับโอนกรรมสิ ทธิ ทีดิน
ตามโฉนดเลขที 31187 และ 31188 มูลค่ า 20,200,000 บาท (ยีสิ บล้านสองแสนบาทถ้ว น)
ให้กระทรวงการคลั งวั นที 12 กันยายน 2540 เวลา 9.15 น. นายทองอยู่ แก้วไทรยะ อธิบดีกรม
อาชีวศึกษาได้น ําคณะบุคคลต่อไปนี
1. คณะทูลเกล้ าฯถวายโฉนดทีดินเลขที 31187 และ 31188
1. พระครู วิธารสรคุณ
เจ้าอาวาสวั ดศรี ปทุม (ลํ าบัว)
2. พ.ท. เศวต ทัศนบรรจง ผู้ แทน ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง
3. นายสายบัว บุญจันทร์
4. นายแฉล้ ม บุญจันทร์
5. นายวิโรจน์ ผาสุขดี
6. นายบุญธรรม เกตุคง
7. นายสุรินทร์ สุวรรณเวศน์ ทํ าหน้าทีผู้ อ ํ านวยการวิทยาลั ยการอาชีพหนองแค
8. นายสมชัย เพชรพั ชรวรรณ ทํ าหน้าทีผู้ ช่วยผู้ อ ํ านวยการวิทยาลั ยการอาชีพหนองแค
2. คณะข้าราชการกรมอาชีวศึกษา
1. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อธิบดีกรมอาชีว
2. นายอั มพร ภักดีชาติ
ผู้ อ ํ านวยการกองการศึกษาอาชีพ
3. นายบุญชู มูลพินิจ
ผู้ อ ํ านวยการกองแผนงาน
4. นางจุรีรัตน์ บินหะซัน
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานกองการศึกษาอาชีพ
5. นางสุนัน จันทโมลี
หัวหน้างานพั ฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ
6. นางสาวศุภลั กษณ์ ทองโรจน์จนาพั ฒน์ หัวหน้างานจัดการศึกษา
เฝ้ าทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลั ย เพือ
ทูลเกล้าถวายโฉนดทีดิน เลขที 31187 เนื อที 2 – 2 – 79 ไร่ มูลค่า 20,200,000 (ยีสิ บล้านสอง
แสนบาทถ้ วน) สําหรับพระราชทานให้แก่กรมอาชีวศึกษานําไปจัดสร้างวิทยาลั ยการอาชีพหนองแค
วัน ที 6 มีน าคม 2541 กองการศึ ก ษาอาชี พ กรมอาชี ว ศึก ษา ได้มีห นัง สื อ อนุ ม ัติ
ให้ วิ ท ยาลัย การอาชี พ หนองแค ตามคํา สั งกรมอาชี ว ศึ ก ษาที 487 / 2540 ตั งแต่ วัน ที
11 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2540 และผู้บริ หารวิทยาลัยตามคําสั ง กรมอาชี วศึกษาที1755/2540 ตั งแต่ ว ันที
2 กรกฎาคม 2540 ดังต่อไปนี
1. นายสุรินทร์ สุวรรณเวศ
เป็ นผู้ ประสานงานและทํ าหน้าทีเป็ นผู้ อ ํ านวยการ
2. นายสมชัย เพชรพั ชราวรรณ เป็ นผู้ ประสารงานและทํ าหน้าทีผู้ ช่วยผู้ อ ํ านวยการ
3. นายจินศิริ พุ่มศิริ
เป็ นผู้ ประสานงานและทํ าหน้าทีผู้ ช่วยผู้ อ ํ านวยการ

1.2 แผนทีวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ถนน พหลโยธิน

ทาง ไปสระบุรี

ทางเข้าวิทยาลัย ประมาณ 7 กม.

คลองระพีพัฒน์

ทางเข้ ากรุงเทพ

อําเภอหนองแค

สถานีตํารวจหนองแค

สถานีดับเพลิงหนองแค

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
N

1.3 แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์

ป้ อม
ยาม

พระพุทธรู ป

พระวิษณุ

โรง
จอด
รถ
ฝ่ าย
ประชาสั
มพั นธ์

อาคาร 1
อาคารสถานที

โรงจอด
รถ

บ้านพั ก

บ้านพั ก

บ้านพั ก

อาคารอุตสาหกรรม

เสาธง
สนาม

อาคาร 5

อาคาร 4
สนามลานกีฬา

โรงอาหาร

อาคาร 3

อาคาร 6
อาคารสํานักงาน - อาคารพาณิ ชยกรรม

1.4 การจัดกิจกรรมด้ านการเรียนการสอน
วิทยาลั ยการอาชีพหนองแคได้จ ัดกิจการรมการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพือ
พั ฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกํ าหนดโดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นผู้ เรี ยน
เป็ นสําคัญจัดอาจารย์ ผู้ สอนทีมีศ ั กยภาพ สอดคล้ องกับสาขาวิชาทีสอน พั ฒนาการ
1.5 หลักสู ตรการเรียนการสอน
การจัดหลักสู ตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตร 3 ปี
วิทยาลั ยเปิ ดทํ าการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ทั งในระบบปกติและ
ระบบทวิภาคี หลักสู ตร 3 ปี รั บนัก ศึก ษาที จบชั นมัธยมศึกษาปี ที3 (ม.3) หรื อเที ยบเท่า เปิ ดสอน 2
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิ ชยการ มี 1 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี
1.1 สาขางานการบั ญชี
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ประเภทวิชาฮุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรม มี 2 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี
2.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
สาขางานงานช่างยนต์
2.2 สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสู ง (ปวส.) โครงสร้ าง 1 หลักสู ตร 2 ปี
วิทยาลัยการอาชี พหนองแค จัด การเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ต รวิชาชีพชั นสู ง รั บผู้สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และผู้ ทีสําเร็ จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปี ที 6 (ม.6) หรื อ
เทียบเท่า เข้าศึกษาตามสาขาวิชาดังนี
1. ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิ ดสอนดังนี (ระบบทวิภาคี)
1.1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ปวช.)
1.2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ม.6)
1.3สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ( ปวช.)
1.4สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ (ม.6)
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิ ดสอนดังนี (ระบบทวิภาคี)
2.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)
2.2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ม.6)
2.3 สาขาวิชาติดตั งและบํ ารุ งรักษา(ปวช.)
2.4 สาขาวิชาติดตั งและบํ ารุ งรักษา (ม.6)
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครืองเคลือบดินเผา มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน ดังนี
3.1 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื องเคลือบดินเผา
1.6 การดําเนินงานปัจจุบัน ระดับการศึกษาวิชาทีเปิ ดสอน
ในวิทยาลั ยการอาชีพหนองแค ได้เปิ ดทํ าการสอนในหลั กสูตรวิชาชีพ ปวช.และ ปวส. ดังนี
1.6.1 ปี การศึกษา 2541 เปิ ดสอน 2 แผนกวิชาดังนี
1.6.1.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 52 คน
1.6.1.2 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 20 คน
1.6.2. ปี การศึกษา 2542 เปิ ดสอน แผนกวิชาดังนี
1.6.2.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 80 คน
1.6.2.2 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 46 คน
1.6.3 ปี การศึกษา 2543 เปิ ดสอน 3 แผนกวิชาดังนี
1.6.3.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 80 คน
1.6.3.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
จํ านวน 40 คน
1.6.3.3 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 27 คน
1.6.4 ปี การศึกษา 2544 เปิ ดสอน 3 แผนกวิชาดังนี
1.6.4.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 80 คน
1.6.4.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
จํ านวน 40 คน
1.6.4.3 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 80 คน
1.6.5 ปี การศึกษา 2545 เปิ ดสอน 3 แผนกวิชาดังนี
1.6.5.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 80 คน
1.6.5.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
จํ านวน 40 คน
1.6.5.3 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1 จํ านวน 40 คน

1.6.6 ปี การศึกษา 2546 เปิ ดสอน 3 แผนกวิชาดังนี
1.6.6.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1
16.6.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.6.3 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช. 1
1.6.6.4 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวส. 1
1.6.6.5 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.7 ปี การศึกษา 2547 เปิ ดสอน 4 แผนกวิชาดังนี
1.6.7.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช. 1
1.6.7.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.7.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.7.4 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.7.5 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.7.6 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.8 ปี การศึกษา 2548 เปิ ดสอน 6 แผนกวิชาดังนี
1.6.8.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.8.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.8.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.8.4 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.8.5 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.8.6 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.8.7 แผนกวิชาติดตั งและซ่อมบํ ารุ งนักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.8.8 แผนกวิชาเซรามิค
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.9 ปี การศึกษา 2549 เปิ ดสอน 6 แผนกวิชาดังนี
1.6.9.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.9.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.9.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.9.4 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.9.5 แผนกวิชาช่างยนต์
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.9.6 แผนกวิชาพณิ ชยการ
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.9.7 แผนกวิชาติดตังและซ่อมบํ ารุ ง นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.9.8 แผนกวิชาเซรามิค
นักเรี ยนชั น ปวส.1

จํ านวน 80 คน
จํ านวน 40 คน
จํ านวน 40 คน
จํ านวน 40 คน
จํ านวน 40 คน
จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 40

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.6.10 ปี การศึกษา 2550 เปิ ดสอน 10 แผนกวิชา ดังต่อไปนี
1.6.10.1 แผนกวิชายานยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.10.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.10.3 แผนกวิชาบัญชี
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.10.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.10.5 แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.10.6 แผนกวิชาติดตั งไฟฟ้ า
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.10.7 แผนกวิชาติดตั งและซ่อมบํ ารุ ง นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.10.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.10.9 แผนกวิชาการบัญชี
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.10.10 แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11 ปี การศึกษา 2551 เปิ ดสอน 12 แผนกวิชา ดังต่อไปนี
1.6.11.1 แผนกวิชายานยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.11.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.11.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.11.4 แผนกวิชาบัญชี
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.11.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.11.6 แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.7 แผนกวิชาติดตั งไฟฟ้ า
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.8 แผนกวิชาติดตั งและซ่อมบํ ารุ ง นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.10 แผนกวิชาการบัญชี
นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.11 แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.11.12 แผนกเทคโนโลยีเครื องเคลือบดินเผา นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.12 ปี การศึกษา 2552 เปิ ดสอน 10 แผนกวิชา ดังต่อไปนี
1.6.12.1 แผนกวิชายานยนต์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.12.2 แผนกช่างไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.12.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.12.4 แผนกวิชาบัญชี
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.12.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนชั น ปวช.1
1.6.12.6 แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.12.7 แผนกวิชาไฟฟ้ ากํ าลั ง
นักเรี ยนชั น ปวส.1

จํ านวน 80
จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํ านวน 80
จํ านวน 40
จํ านวน 20
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 20
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 40
จํ านวน 20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํ านวน 40
จํ านวน 40
จํ านวน 20
จํ านวน 20
จํ านวน 60
จํ านวน 20
จํ านวน 20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.6.12.8 แผนกวิชาติดตั งและซ่อมบํ ารุ ง นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.12.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน นักเรี ยนชั น ปวส.1
1.6.12.11แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักเรียนชั น ปวส.1

จํ านวน 20 คน
จํ านวน 20 คน
จํ านวน 20 คน

2.สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปั จ จุ บัน วิ ท ยาลัย การอาชี พ หนองแค ได้จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ห ลัก สู ต ร
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช2545ปรั บ ปรุ ง 2546 หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั นสู ง
พุทธศั กราช 2546
2.1 จํานวนนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2552
ตารางที 1 สรุปจํานวนนักเรี ยนนักศึกษา ประจําปี การศึ กษา 2552
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา

รวม

ระดับ ปวส.

คิดเป็ นร้ อย
ละ

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

รวม

ปี ที 1

ปี ที 2

รวม

ทังสิ น

67
44
31
142
53.00

40
20
15
75
28.00

22
30
52
19.33

129
94
46
269
100.00

-

-

-

129
94
46
269
100.0

47.96
34.94
17.10
100.00
100.00

รวม

30
68
98

18
40
58

15
45
60

63
153
216

-

-

-

63
153
216

29.16
70.84
100.00

คิดเป็ นร้ อยละ

45.00

27.00

28.00

100.00

-

-

-

100.0

100.00

รวมทังสิ น

240

133

112

485

-

-

-

485

485

คิดเป็ นร้ อยละ

49.00

43.00

34.00

100.00

-

-

-

100.0

100.00

1. ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ าก ํ าลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ

2. สาขาวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางที 2 แสดงอัตรากําลังของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปี การศึ กษา 2552
มีจํานวนทั งสิ น 47 คน ประกอบด้ วย
ประเภทบุคลากร
จํ านวน(คน)
ลําดับ

ร้อยละ

1

ข้ าราชการครู

4

8.52

2

ข้ าราชการพลเรื อน

8

17.02

3

ลูกจ้างประจํ า

-

-

4

พนักงานราชการ

7

14.89

5

ลูกจ้างชั วคราว (เจ้าหน้ าที)

17

36.17

6

ครู จ้างสอน

11

23.40

7

ครู จ้างสอน(รายชั วโมง)

-

-

47

100.0

รวม
* รวมบุคลากรทีมาช่ วยราชการ และไปช่ วยราชการ
หมายเหตุ

มาช่วยราชการ

-

ไปช่วยราชการ

2 คน

อั ตราว่าง

-

ลาศึกษาต่อ

รวม

2 คน

2.2 จํานวน บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปี การศึกษา 2552
ตารางที 3 แสดงอัตรากําลังข้ อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตามวุฒิการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2552
จํ านวน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

ตํ ากว่าป.ตรี

3

1

4

-

4

-

-

3

1

4

-

4

-

-

แผนกวิชาสามัญ

1

1

2

2

-

แผนกวิชาชีพพื นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาไฟฟ้ า

1

-

1

-

1

-

-

แผนกวิชาพาณิชยการ

-

3

3

-

-

3

-

แผนกวิชาเครืองกล

2

-

2

-

-

2

-

4

4

8

-

1

7

-

แผนกวิชาสามัญ

-

1

1

-

-

1

-

แผนกวิชาชีพพื นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาไฟฟ้ า

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาพาณิชยการ

1

2

3

-

2

1

-

แผนกวิชาเครืองกล

3

-

3

-

-

3

-

4

3

7

-

2

5

-

เจ้ าหน้ าทีพนักงานการเงิน

-

2

2

-

-

1

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานบัญชี

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานพัสดุ

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานทะเบียน

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานวิชาการ

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้าทีพนักงานวางแผนงบประมาณ

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานสารบรรณ

-

2

2

-

-

1

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานกิจกรรม

-

1

1

-

-

-

1

ตําแหน่ ง

1.ผู้ บริหาร
รวมผู้ บริหาร

ร้อยละ

8.52

2. ข้ าราชการครู

รวมข้ าราชการครู ผู้ สอน

17.02

3.พนักงานราชการ

รวมพนักงานราชการ

4.ลูกจ้ างชัวคราว

14.89

ตารางที 3 แสดงอัตรากําลังข้ อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตามวุฒิการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2552
จํ านวน
ตําแหน่ ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

ตํ ากว่า
ป.ตรี

เจ้ าหน้ าทีพนักงานรักษาการ

2

-

2

-

-

-

2

เจ้ าหน้ าทีพนักงานขับรถ

2

-

2

-

-

-

2

เจ้ าหน้ าทีพนักงานแม่ บ้าน

-

1

1

-

-

-

1

เจ้ าหน้ าทีพนักงานภารโรง

2

-

2

-

-

-

2

6

11

17

-

-

2

15

ครู พิเศษสอน(รายเดือน)

6

5

11

-

-

8

3

ครู พิเศษสอน(รายชัวโมง)

-

-

-

-

-

-

-

รวมครู จ้างสอน

6

5

11

-

-

8

3

23.40

รวมทังสิ น

23

24

47

-

7

22

18

100

รวมลูกจ้ างชัวคราว

ร้อยละ

36.17

5.ครู จ้างสอน

ตารางที 4 แสดงจํานวนครูอาจารย์ จําแนกตามคณะวิชา ประจําปี การศึกษา 2552
ลําดับ
ที

คณะวิชา

ข้ าราชการ

พนักงานราชการ

อาจารย์พิเศษ

รวม

ร้ อยละ

1
2
3

คณะช่างอุตสาหกรรม
คณะพาณิ ชยกรรม
คณะสามั ญพื นฐาน

3
3
2

3
3
1

5
4
2

11
10
5

42.31
38.46
19.23

รวม

8

7

11

26

100.0

3. จุดเด่ นของสถานศึกษา
รางวัล เกียรติคุณและผลงานอืนๆ
3.1 ได้รับรางวั ล หมู่ดีเด่น กองร้อยดีเด่น กิจกรรมเสียงภัยดีเด่น และการเดินทางไกลดีเด่น จากงาน
ชุมชุมลูกเสือวิสามั ญภาคกลาง ครั งที3 จากจังหวั ดสุพรรณบุรี

4.เป้าหมาย สภาพความสํ าเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป้ าหมาย และยุทธ์ศาสตร์ในการดํ าเนินงานของแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี การศึกษา 2552 ซึ งจาก
การระดมความคิ ดของคณะครู – อาจารย์ และ บุ ค ลากรทีเกี ยวข้อง ร่ ว มกัน จัดทําโครงการเพือพัฒ นา
นักเรี ยน นักศึกษา พั ฒนาอาคารสถานที และ พั ฒนาสิ งแวดล้อม โดยมีโครงการพัฒนาประจําปี การศึกษา
2552 ดังต่อไปนี
ตารางที 5 โครงการ / กิจกรรม ฝ่ ายต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคประจําปี การศึกษา 2552
ลําดับ
ที

รายการ

แหล่งค่าใช้ จ่าย
งปม.

บกศ

รวม

สนองตัวบ่ งชีการ
อาชีวศึกษาข้ อที

อุดหนุน

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทัวไป
1

โครงการจัดทํ าโปสเตอร์และแผ่นพั บประชาสัมพั นธ์

30,000

30,000

18

2

โครงการจัดทํ าทํ าเนียบผู้ บริ หาร

3,000

3,000

18

งานบุคลากร
3

ทัศนศึกษาเพือพั ฒนาสมรรถะครู และบุคลาการทางการศึกษา

150,000

150,000

22

4

ส่ งเสริ มคุณธรรมพั ฒนาบุคลากรไหว้ พระ9 วั ด

30,000

30,000

22

5

โครงการอบรมเพิ มประสิ ทธิ ภาพบุคลากร

9,800

22

100,000

18

200,000

413,120

18

9,800

งานอาคารสถานที
6

ปรับปรุ งระบบนํ าประปาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

100,000

7

โครงการพั ฒนาภูมีทัศน์ภายในวิทยาลัย

213,120

8

โครงการปรับปรุ งห้องพั กครู เวร

100,000

100,000

18

9

โครงการปรับปรุ งกรองนํ าบาดาล

100,000

100,000

18

10

โครงการปรับปรุ งโต๊ะโรงอาหาร

100,000

100,000

18

11

โครงการจัดตั งศาลพระภูมิ

150,000

18

12

โครงการย้ ายเสาธง

100,000

100,000

18

13

โครงการก่ อสร้างอาคารไฟฟ้ า

50,000

50,000

18

14

ติดตั งระบบไฟฟ้ าระหว่างอาคารเรี ยน 3 กั บอาคารช่างเชือม

3,000

13,000

18

15

ติดหลอดไฟฟ้ ารอบรั ววิทยาลัย

12,5000

12,500

18

16

ก่ อสร้างทีระบายนํ า

125,000

125,000

18

17

จัดทํ าชั นวางงานพั สดุ

40,000

40,000

18

18

จัดทํ าห้องพั กครู

17,000

17,000

18

150,000

10,000

ลําดับ
ที

รายการ

แหล่งค่าใช้ จ่าย
งปม.

บกศ

รวม

สนองตัวบ่ งชีการ
อาชีวศึกษาข้ อที

อุดหนุน

งานอาคารสถานที
19

จัดทํ าห้องเรี ยนภาคทฤษฎีและห้องสมุดแผนกเครื องกล

95,000

95,000

18

20

จัดทํ าห้องเก็ บวั สดุฝึกแผนกเครื องกล

50,000

50,000

18

21

ปรับปรุ งพื นทีการปฏิบัติงาน

75,000

18

22

จัดทํ าตู้ห้องปฏิบัติการ

50,000

50,000

18

23

จัดซื อวั สดุก ั นห้องเรี ยนแผนกไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

50,000

50,000

18

352,600

352,600

16

200,000

16

75,000

งานพัสดุ
24

จัดซื อวั สดุสํานักงาน

25

จัดซื อคุรภัณฑ์ภายในวิทยาลัย

200,000

งานฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
งานปกครอง
26

อบรมพั ฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยน

5,000

5,000

23

27

ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

5,000

5,000

31

28

วิจัยคุณธรรมพื นฐาน 8 ประการของนักศึกษา

3,000

3,000

31

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
29

โครงการกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม

132,000

132,000

31

30

โครงการกิ จกรรมศึกษาดูงาน

167,100

167,100

14

31

โครงการวิชาการ (กิ จกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ)

167,100

167,100

31

งานแนะแนว
32

โครงการแนะแนวสัญจร

4,000

4,000

11

33

ปั จฉิมนิเทศนักเรี ยนชั น ปวช. 3 และ ปวส. 2

4,520

4,520

11

34

ติดตามผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. มีงานทํ า

1,800

1,800

11

35

เงินออมเพือการศึกษา

36

โครงการจัดทํ าห้องให้ค ํ าปรึ กษานักเรี ยน

11
10,000

10,000

18

งานกิ จกรรมลูกเสื อ
37

เข้าค่ายลูกเสื อวิสามัญ

32,500

32,500

6

38

เข้าประจํ ากองลูกเสื อวิสามัญ

1,000

1,000

6

39

วั นคล้ายวั นสถาปนาลูกเสื อแห่งชาติ

1,000

1,000

6

ลําดับ
ที

รายการ

แหล่งค่าใช้ จ่าย
งปม.

บกศ

รวม

สนองตัวบ่ งชีการ
อาชีวศึกษาข้ อที

อุดหนุน

งานสวั สดิการนักเรี ยน นักศึกษา
40

ลูกเสื อวิสามัญอาสาพั ฒนา

1,000

1,000

6

41

วั นมหาธี รราชเจ้า 26 พฤศจิกายน

500

500

6

42

ตรวจสุ ขภาพและสารเสพติดของนักเรี ยน นักศึกษา

29

43

บริ จาคโลหิต เพือเฉลิมฉลองในวโรกาศ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ ครบ 81 พรรษา
งานโครงการพิเศษ

31

44

ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด

3,000

3,000

29

45

ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาโรคเอดส์

3,000

3,000

29

งานฝ่ ายวิชาการ
46

บูรณาการการเรี ยนการสอน (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

10,000

10,000

10

47

งาน OPEN HOUSE

100,000

100,000

38

48

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

30,000

30,000

9

49

แข่งขั นทักษะวิชาชีพ

15,000

15,000

9

3,000

16

งานวัดผลและประเมินผล
50

วั สดุท ํ าคลังข้ อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชา

3,000

แผนกวิชาสามัญสัมพั นธ์
51

วั นภาษาไทยแห่งชาติ

3,000

3,000

4

52

วั นวิทยาศาสตร์ไทย

3,000

3,000

35

แผนกการบัญชี
53

พั ฒนาแผนกสาขางานการบัญชี ห้อง632

5,340

5,340

18

54

ปรับปรุ งห้องเรี ยนแผนกบัญชี ห้อง 633

1,740

1,740

18

55

โครงการพั ฒนาบุคลิกภาพนักบัญชีทีดี

3,000

3,000

10

56

โครงการติวเข้มมาตรฐานวิชาชีพ

3,000

3,000

10

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ
57

ทัศนศึกษาดูงาน

10,000

10,000

14

58

เชิญวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพั ฒนาผู้ เรี ยนเว็บไซต์

10,000

10,000

23 , 25

59

เพิ มศักยภาพผู้ เรี ยนด้านพั ฒนาเว็บไซต์

10,000

10,000

23 , 25

60

ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

2,000

2,000

31

ลําดับ
ที

รายการ

แหล่งค่าใช้ จ่าย
งปม.

บกศ

รวม
อุดหนุน

สนองตัวบ่ งชีการ
อาชีวศึกษาข้ อที

แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
61

เยียมบ้านนักเรี ยนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ

28

แผนกเครืองกล
62

อบรมรถจักรยานยนต์

3,000

3,000

63

จัดทํ ารถบริ การเคลือนที

15,000

15,000

16

64

จัดทํ าห้องเรี ยนภาคทฤษฏีและห้องสมุดแผนกเครื องกล

50,000

50,000

18

65

จัดทํ าห้องเก็ บวั สดุฝึกแผนกเครื องกล

50,000

50,000

18

66

ปรับปรุ งพื นทีการปฏิบัติงาน

75,000

75,000

18

67

ทัศนศึกษาดูงาน

10,000

10,000

14

แผนกไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
68

จัดทํ าตู้ห้องปฏิบัติการ

100,000

100,000

18

69

อุปกรณ์ฝึกทั กษะในการติดตั งไฟฟ้ า

20,000

20,000

18

70

จัดซื อวั สดุก ั นห้องเรี ยนแผนกไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

250,000

250,000

18

71

พั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ตแผนกไฟฟ้ า

30,000

30,000

18

72

เชิญผู้ เชียวชาญและวิทยากรให้ความรู้ด้านไฟฟ้ า

5,000

5,000

23 , 25

73

ทัศนศึกษาดูงาน

10,000

10,000

14

75,000

75,000

14

แผนกวิชาเทคนิคพื นฐาน
74

พั ฒนาสื อการเรี ยนการสอนแผนกวิชาเทคนิคพื นฐาน
งานห้ องสมุดและวิทยบริการ

75

จัดซื อวารสาร 12 เดือน

24,000

24,000

19

76

สํารวจความพึงพอใจในการให้บริ การห้องสมุด

1,000

1,000

19

77

พั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ต

10,000

10,000

19

12,000

12,000

19

79,000

79,000

14

30,000

19

งานทะเบียน
78

จัดทํ าบัตรนักเรี ยนปี การศึกษา2553
งานสื อการเรียนการสอน

79

พั ฒนาการจัดทํ าสื อการเรี ยนการสอน

80

จัดซื อวั สดุสือโสต

30,000

ลําดับ
ที

รายการ

แหล่งค่าใช้ จ่าย
งปม.

บกศ

รวม
อุดหนุน

สนองตัวบ่ งชีการ
อาชีวศึกษาข้ อที

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
งานวางแผนงบประมาณ
81

โครงการอบรมแผนกลยุทธ์ 3 – 5 ปี

39

70,000

งานศูนย์ ข้อมูล
82

การพั ฒนาแหล่งจัดเก็ บข้อมูล(Data Warehouse)

83

ขยายสัญญาณพื นทีการให้บริ การอินเตอร์เน็ตไร้สาย

41
6,900

20,000

26,900

41

150,000

150,000

23

งานความร่ วมมือ
84

สร้างความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการ
งานวิจัยฯและประกั นคุณภาพสถานศึกษา

85

ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํ าปี 2552

3,000

3,000

42

86

อบรมพั ฒนางานประกั นคุณภาพ

5,000

5,000

42

87

อบรมการทํ าวิจัยแบบง่าย

5,000

5,000

35

5,000

5,000

9

งานส่ งเสริ มการค้าและประกอบธุ รกิ จ
88

จัดอบรมการเขียนแผนธุ รกิ จ

89

โครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน

90

โครงการเถ้าแก่ น้อย

9
20,000

รวมทังสิ น

254,220.00

20,000
249,720.00

2,684,680.00

4,188,620.00

9

บทที 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
มุ่งมั นพั ฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิศในการจั ดการศึกษาเป็ นทียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม

2. ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิชาการดี
เปี ยมคุณธรรม

ฝี มือเยียม
สร้างสรรค์สังคม

3. พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. ผลิตและพั ฒนากํ าลั งคนด้านอาชีวศึกษาตั งแต่ระดักบึ งฝี มือและฝี มือให้มีความรู้ความสามารถ
ชํ านาญในวิชาชีพ
2. จัดอบรมอาชีพให้ก ับประชาชนอย่างเสมอภาคและทัวไปเพิ มโอกาสและ การเรี ยนรู้และ
การฝึ กอบรมวิชาชีพ
3. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ก ับชุ มชนในเขตอําเภอหนองแค และอํ าเภอใกล้เคียง พร้อมทั งส่ งเสริ ม
พั ฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยีทางอาชีพ

4. เป้าหมาย
1. นักเรี ยน/นักศึกษา ได้รับการเรี ยนรู้ท ําความรู้ด ้านวิชาการและทักษะวิชาชีพเพือให้สามารถ
ทํ างานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเป็ นผู้ มีความรู้
คู่ คุ ณ ธรรม สามารถปฏิ เสธอบายมุ ข และยาเสพติ ด ดํา รงชี วิ ต อย่า งมี ค วามสุ ข มีค วามคิ ด
มีจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้ อมรู้จ ักประกอบสัมมาอาชีพ
2. คนไทยทุ กคนมีโอกาสได้เรี ยนรู้และฝึ กอบรมทักษะอาชี พได้ตลอดชีวิต ตามความต้องการ
ของผู้ เรี ยนมีการประยุกต์ความรู้เกียวกับภูมิปัญญาดังเดิมเป็ นการเพิ มถ่ายภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั งยืน
3. วิทยาลั ย ดํ าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
4. วิทยาลั ยดํ าเนินการให้ครู-อาจารย์ ผู้ บริ การได้รับการพั ฒนาให้มีใบประกอบวิชาชีพ
5. สนับสนุนให้ใช้การเรี ยนการสอนเทคโนโลยี และเครื องสารสนเทศทีมีคุณภาพ
6. สนองจุ ดเน้น 9 ประการของสํานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในงบประมาณ 2549
ให้บังเกิดในรู ปธรรมทีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

5. นโยบายวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. บริ หารจัดการการศึกษาให้เป็ นไปตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไข พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 อืน ๆ
2. สนองนโยบายของกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จุดเน้น 9 ประการ และ
อาชีวศึกษาจังหวั ดให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
3. นําระบบ 5 ส มาใช้เพือเป็ นพื นฐานในการพัฒ นาองค์ก รไปสู่ มาตรฐานอย่างเป็ นระบบ
เช่น ระบบTQM, ระบบ ISO 9002 ระบบประกันคุณภาพภายในและนอกสถานศึกษา เป็ นต้น
4. ให้ทุก ส่ ว นในสถานศึก ษาและนอกสถานศึ ก ษามี ส่ว นร่ ว มในการบริ หารจัด การภายใน
สถานศึกษา
5. ภายใน 6 เดือน จะต้องเพิ มจํ านวน นักศึกษาจากเดิมไม่น้อยกว่า50%
6. นําผลการประเมินจาก สมศ. มาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา จากสภาพความเป็ นจริ งปี
ละไม่น้อยกว่า 2 ครั ง
8. ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาอบรมศึกษาต่อเพือเพิ มศักยภาพของการทํางาน
เช่น การวั ดผลเชิงประจักษ์ การเขียนแผนการเรี ยน-การสอนแบบบูรณาการ
9. นักศึกษาทีจบจากวิทยาลั ยการอาชีพหนองแคจะต้องผ่านข้อสอบกลางในระดับคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวั ด / สถาบันฯ / สถานศึกษา และมีพิธีแจกใบประกาศนี ยบัตรในระดับต่าง ๆ
ทีสําเร็ จการศึกษา
10. ระบบการเงิน พั สดุ บัญชี จะต้องเข้าสู่ระบบGFMIS ตามคลั งจังหวั ดกํ าหนด

7 .ลักษณะของการบริหาร
วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการดําเนิ นงานทีเน้นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้ วย 12 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 1 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ทีกํ าหนดตามชั นปี
ตัวบ่ งชีที 2 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีได้ รับการเทียนโอนผลการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชีที 3 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีสามารถประยุกต์หลั กการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหา ในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ตัวบ่ งชีที 4 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีมีทั กษะในการสือสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่ งชีที 5 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีทีจํ าเป็ นในการศึกษา
ค้นคว้ าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชีที 6 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีมีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที
เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพั นธ์ทีดี
ตัวบ่ งชีที 7 ร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที 8 ร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง
ตัวบ่ งชีที 9 ร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที 10 ร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงทีผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที 11 ร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาทีได้งานทํ าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชีที 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลั กษณะทีพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ สําเร็ จการศึกษา

มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้ วย 15 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 13 ร้อยละของหลั กสูตรฐานสมรรถนะทีมีคุณภาพ
ตัวบ่ งชีที 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่ งชีที 15 ระดับความพึงพอในของผู้ เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู ผู้ สอน
ตัวบ่ งชีที 16 ร้อยละของงบประมาณทีสถานศึกษาจัดซื อวั สดุฝึกอุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชีที 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีที 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื นทีฝึ กปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศ
ทีเอื อต่อการเรี ยนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่ งชีที 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์ วิทยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศ
ทีเอื อต่อการเรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่ งชีที 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภ ัณฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่ งชีที 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภั ย ของสภาพแวดล้ อม สิ งอํ านวยความสะดวก
ทีเอื อต่อการเรี ยนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่ งชีที 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้ รับการพั ฒนาตามหน้าทีทีรับผิดชอบ
ตัวบ่ งชีที 23 จํ านวนครั งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 24 จํ านวนสถานประกอบการทีมีการจั ดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี และระบบปกติ
ตัวบ่ งชีที 25 จํ านวนคน-ชั วโมงของผูเ้ ชียวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ น ทีมีส่วนร่ วม
ในการพั ฒนาผู้ เรี ยน
ตัวบ่ งชีที 26 อั ตราส่วนของผู้ สอนประจํ าทีมีคุณวุฒิด ้านวิชาชีพต่อผู้ เรี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีที 27 อั ตราส่วนของผู้ สอนประจํ าต่อผู้ เรี ยน
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ประกอบด้ วย 5 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 28 จํ านวนครั งของการจัดให้ผู้ เรี ยนพบอาจารย์ ทีปรึ กษา
ตัวบ่ งชีที 29 จํ านวนครั งของการจัดบริ การตรวจสอบสารเสพติดให้ก ับผู้ เรี ยน
ตัวบ่ งชีที 30 ร้อยละของผู้ เรี ยนทีออกกลางคันเมือเทียบกั บแรกเข้า
ตัวบ่ งชีที 31 จํ านวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริ มด้านวิชาการคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม ทีดีงามในวิชาชีพ รวมทั งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพั นธ์

ตัวบ่ งชีที 32 จํ านวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม วั ฒนธรรม
ประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
มาตรฐานที 4 การบริการวิชาชีพสู ่ สังคม ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 33 จํ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ทีให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทั กษะวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที34 ร้อยละของงบประมาณในการจั ดกิจกรรม/โครงการทีให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพต่องบดํ าเนินการ
มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย ประกอบด้ วย 4 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 35 จํ านวนนวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน
ตัวบ่ งชีที 36 จํ านวนนวั ตกรรมสิงประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงานทีนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชา
อาชีพและ/ หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ตัวบ่ งชีที 37 ร้อยละของงบประมาณทีใช้ในการสร้าง พั ฒนา และเผยแพร่ นวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจ ัย และโครงงานต่องบดํ าเนินการ
ตัวบ่ งชีที 38 จํ านวนครั งและช่องทางการเผยแพร่ ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับนวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์
งานวิจ ัย และโครงงาน
มาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผู้ บริ หารทีสอดคล้ องกับแผนยุทธ์ศาสตร์และการมี
ส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ตัวบ่ งชีที 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
มาตรฐานที 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในทีก่อให้เกิดการพั ฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนือง
ตัวบ่ งชีที 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

8. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
วิธีการดําเนินการเพือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานทีกําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยผู้ บริ หาร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที นักศึกษา และ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา สถานศึกษา ทั งนีสถานศึกษาและชุมชน
มีการกํ าหนดเป้ าหมายการดํ าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิ ผลด้านใด ระดับใด
มีการกํ าหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็ จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง
เพือนําการปฏิบัติโดยผู้ เกียวข้องเป็ นผู้ เสนอแผนการปฏิบการ
ัติ ตลอดจนระบบการกํ ากับติดตาม
2. การนําแผนสู ่ การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และ ดําเนิ นการตามแผนมีกลไกการกํากับ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ จากผู้ที ได้รั บ มอบหมายเป็ นระยะๆตามตารางที กํา หนด และมี ก ารรายงานผล
ความก้าวหน้าทั งทีเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร และ โดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบและติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็ นทางการ และ ไม่เป็ นทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั งคณะกรรมการควบคุม กํ ากับ นิเทศ และ ประเมินการดํ าเนินงาน และ รายงานผลต่อ
ทีประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเป็ นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ ให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบ และ การจัดประชุมเพือการระดมความคิดเกียวกับการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดํ าเนิ นงานไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที กําหนด สถานศึก ษาจะให้ผู้เกี ยวข้องจัด ทําแผนพัฒ นาปรั บปรุ ง โดยมีก ารกําหนดยุทธวิธี
แผนปฏิ บัติ ก าร ระยะเวลาการดํา เนิ น การ ทรั พยากรที ใช้ในการดํา เนิ น งานและวิธี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผล แผนพั ฒนาปรับปรุ งดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ งหากจํ าเป็ นต้องใช้ทรัพยากรในการดํ าเนินงานและต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ
ในแต่ละเดือนวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย์ เดือนละครั ง ทั งนี เพือตรวจสอบ
การดํ าเนินงานและประชุมหรื อประเด็นต่างๆ ทีเกิดขึ นเพือหาทางแก้ไขปัญหาและป้ องกันปัญหา

บทที 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี
มาตรฐานที 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อ กําหนดที 1.1 ความรู ้ และทั ก ษะวิชาชี พ ตามหลัก สู ตรทีเหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สั ง คม
และเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป
ตัวบ่ งชีที 1 ร้ อยละของผู ้เรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีกําหนดตามชั นปี
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึกษากํ าหนดให้ผู้ สอนทําโครงการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ และเน้น
กระบวนการให้ผู้เรี ยนได้มีส่ว นร่ วมในการเรี ยนรู้ ทั งทฤษฎี และปฏิบัติ อย่างจริ งจัง เพือให้เกิด ทัก ษะ
และมีการใช้เครื องมือทีหลากหลายในการวั ดผลประเมินผลในแต่ละรายวิชาทีมีคุณภาพ โดยประเมินตาม
สภาพจริ ง
2. สถานศึกษาได้ส่งครู เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือเป็ นการพัฒนาตนเองในการนํา
ความรู้ ความสามารถมาพั ฒนาจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ครู ได้ท ําการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ครอบคลุมทุกรายวิชาทีสอน และมีการพัฒนา
ปรับปรุ ง ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยมีคณะกรรมการกํ ากับ ติดตาม นิ เทศ การเรี ยนการ
สอนอย่างสมํ าเสมอ มีการวั ดผลประเมินผลตามสภาพจริ งทุกสัปดาห์ของการสอน และส่ งผลการประเมิน
ฝ่ ายวิชาการเพือจัดทํ าสรุ ปผล
พบว่า ผู้ เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้ นสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมิน ผลการเรี ยน ตามหลักสูต ร เมือเทียบกับผู้ เรี ยนทีลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ละชั นปี ตาม
ประเภทวิชา ตามระดับชั นปี พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
มีค่าเฉลียร้อยละ 65.56
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.1 ความรู ้ และทักษะวิชาชี พ ตามหลัก สู ตรทีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สั งคมและ
เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป
ตัวบ่ งชีที 2 ร้ อยละของผู ้เรียนทีได้ รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
- วิทยาลัยฯ ยังไม่มผี ู ้เรียนทีได้ รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้

มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.2 ความรู ้ ความเข้ าใจในหลักการด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพได้
ตัวบ่ งชีที 3 ร้ อยละของผู ้เรียนทีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
วิธีการดําเนินการ
1. ผู้ สอนได้จ ัดทํ าแผนการจัดการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยให้ผู้ เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการฝึ กปฏิบัติจริ ง และให้ผู้ เรี ยนได้ใช้ค วามรู้ค วามสามารถจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่างๆ และนําความรู้
ทั งหมดมาประยุกต์หลั กการวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ให้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพได้
2. วิทยาลัยได้ตระหนัก ในการจัด ทําสิ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจ ัยเป็ นอย่างมาก ได้ส่งครู
ทีรับผิดชอบเรื องงานวิจ ัยและสิ งประดิษฐ์ เข้ารับการอบรม โดย สวพ. เป็ นผู้ จ ัดและได้น ําผลการอบรม
มาดํ าเนินการให้ก ับครู อาจารย์ และนักศึกษา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ครู ได้ใช้วิธีการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย
วิธี โดยสร้ างแบบงาน ใบงาน เพือให้ผู้เรี ยนได้ปฏิบัติ งานถูก ต้องตามแบบงานตามชิ นงาน มีก ารวาง
แผนการทํ างานและแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติวิชาชีพได้ ใช้เครื องมือวัดประเมินผลการทํางาน การปฏิบัติ
ทดลองจริ งที ผู้เรี ย นสามารถนํา ความรู้ ความเข้า ใจหลัก การด้านวิท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพได้
พบว่า ผู้ เรี ยนสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 61.76
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.3 ทักษะในการใช้ ภาษาสือสารได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชีที 4 ร้ อยละของผู ้เรียนทีมีทักษะในการใช้ ภาษาสือสาร ด้ านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษาได้ก ํ าหนดให้ผู้ สอนจัดทํ าแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะ โดยให้จ ัดกิกรรม
จ
การเรี ยนการสอน วิธีการสอนทีหลากหลายวิธี เพือให้ผู้ได้มีส่ว นร่ ว มมากที สุ ด โดยให้ผู้ เรี ยนได้แสดง
ความสามารถ และมีความกล้ าทีจะแสดงออกในการเรี ยนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ครู ผู้ สอนได้ใช้วิธีการสอนทีหลากหลายวิธในการจั
ี
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพือให้ผู้ เรี ยนได้มี
ส่วนร่ วมและได้แสดงความสามารถในการเขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การอ่าน ร่ วมทั งการสื อสาร

สนทนา การนํา เสนอผลงานต่ อ ชุ ม ชนในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผู้ส อนได้มี ก ารวัด ผล
ประเมินผลความสามารถของผู้ เรี ยนในทักษะด้านต่างๆพบว่า ร้อยละของผู้ เรี ยนทีมีทักษะในการใช้ภาษา
สือสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 73.01
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.4 ความรู ้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีทีจําเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ ง ชีที 5 ร้ อยละของผู ้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้ ความรู ้ และเทคโนโลยีทีจําเป็ นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึกษาได้ก ํ าหนดให้ผู้ สอนจัดทํ าแผนการสอนทุกรายวิชาทีสอนเพือให้ผู้ เรี ยนได้ใช้ความรู้
ความสามารถให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้ถูกต้องตามขั นตอน ปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีมา
ประกอบการศึกษาค้นคว้ า แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการมอบหมายให้ผู้ เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งการเรี ยนรู้ ทีอยู่ภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. สร้างเครื องมือวั ดและประเมินความสามารถของผู้ เรี ยน เพือประเมินทักษะความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีทีดํ าเนินในการศึกษาค้นคว้ า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ผู้เรี ย นสามารถใช้ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยีในการศึ ก ษา ค้น คว้า มี ห้องเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเองของ
นักศึกษา ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางวิชาชีพ ครบถ้ วน ตามหลั กสูตร ในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน โดยผู้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีทีจําเป็ นในการศึกษาค้น คว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับ พอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 73.68
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพทีเหมาะสมและ
มนุษย์สัมพันธ์ ทีดี
ตัวบ่ งชีที 6 ร้ อยละของผู ้ เรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที
เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ ทีดี
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษาได้ก ํ าหนดการวั ดผลประเมินผล โดยให้บรรจุ20 คะแนน ในทุกรายวิชาทุกหลักสูตร
ซึ งเป็ นคะแนนทีให้ผู้ เรี ยนเกียวกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ งได้ท ําให้

ผู้ เรี ยนมีความตระหนักและพยายามประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็ นคนดี และมีคะแนนตามเกณฑ์ นอกจากนี ยั ง
กํ าหนดให้ผู้ สอนทํ าแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ในการสอนแต่ละสัปดาห์ แต่ละหน่วยการเรี ยนจะมีการวั ดผลประเมินผลให้คะแนนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจะแจ้งให้ผู้เรี ยนได้ทราบอย่างสมํ าเสมอ เพือให้มีก ารพัฒนาปรั บปรุ งตนเอง นอกจากนี
วิทยาลั ยฯ ได้จ ัดกิจกรรมทีนักศึกษาเป็ นผู้ ริเริ มและดําเนิ นการ รวมทั งโครงการทีวิทยาลัยฯ จัดให้อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมหลายด้านคือ ด้านวัฒนธรรมไทย ด้านวิชาการ ด้านส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านอนุรักษ์สิ งแวดล้ อม ด้านทํ านุบ ํ ารุ งพระพุทธศาสนา ด้านการช่วยเหลือ และมีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดี มีผล
การดํ าเนินงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย ร้อยละ 83.38
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.6 ความรู ้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่ ง ชี ที 7 ร้ อ ยละของผู ้ สําเร็ จการศึ ก ษาทีมีผ ลสั มฤทธิ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์ ก ารสํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึกษาได้ประชุมคณะกรรมการเพือจัดทําตารางเรี ยน ตารางสอน โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของตารางเรี ยน ตารางสอน
2. ครู ผู้ สอนจัดทํ าแผนการเรี ยนรู้ โครงการสอนตามรายวิชาทีได้รับมอบหมาย แล้วส่ งฝ่ ายวิชาการ
เพือตรวจสอบความถูก ต้องและพร้ อมอนุ ม ัติ ให้ใช้แผนการจัด การเรี ยนรู้ ผู้สอนปฏิบัติ ก ารสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้
3. สถานศึกษาได้ก ําหนดให้มีก ารวัด ผลประเมิน ผล ทั งคะแนนคุณ ธรรม จริ ยธรรม และเนื อหา
รายวิชา พร้อมกับส่ งผลการประเมินที วัดผล เพือเก็บรวบรวมและตรวจสอบ และจัดส่ งให้งานทะเบียน
จัดทํ าสรุ ปผลร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตาม
หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ผู้สํา เร็ จ การศึก ษาที มี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ก ารสําเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที
กํ าหนด ไว้ ในหลั กสูตร(ปวช. 3 ปี ) เทียบกับจํ านวนนักศึกษาระดับ ปวช. แรกเข้าของรุ่ นทีสําเร็ จการศึกษา
จํ าแนกตามประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุ ง มีค่าเฉลียร้อย
ละ 37.54

มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.6 ความรู ้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่ ง ชี ที 8 ร้ อ ยละของผู ้สําเร็ จการศึ ก ษาทีมีผ ลสั มฤทธิ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์ ก ารสํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสู ง
- วิทยาลัยฯ ยังไม่เปิ ดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสู ง(ปวส.)
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.6 ความรู ้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชีที 9 ร้ อยละของผู ้ สําเร็จการศึ กษาหลักสู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพทีผ่ านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึกษาออกคํ าสั งมอบหมายหน้าทีผู้ รับผิดชอบ การทํ าข้อสอบและพั ฒนาข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ กํ าหนดการสอบ กําหนดระดับชั นทีจะทําการสอบประเมิน ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมการ
สอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและสรุ ปผลการประเมิน
2. คณะกรรมการออกข้อสอบและพัฒ นาข้อ สอบวิช าชี พของทุ ก รายวิ ชา ดํา เนิ น การโดยให้
ครู ผู้ สอนแต่ละท่านได้ออกข้อสอบ แล้ วส่ งให้คณะกรรมการของแผนกวิชา เพือรวบรวม คัดกรอง จัดส่ ง
งานวั ดผลเพือจัดพิมพ์
3. คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ เรี ยนในระดับชั น ปวช.3 ทุกสาขางาน ทุกแผนกวิชา เพือเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนสอบและเข้าทําการสอบตาม วัน เวลา ที กําหนด คณะกรรมการที มอบหมายตรวจข้อสอบ
รวบรวมและส่งผลสอบทีงานวั ดผล เพือสรุ ปและแจ้งผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. งานวั ดผลฯ สําเนาผลการสอบแจ้งให้แผนกวิชา เพือพิจารณาในการสอนซ่อมเสริ ม สอบซ่อม
เสริ ม ในกรณี ทีผู้ เรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพทีทางสถานศึกษากํ าหนด
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ผู้ สําเร็ จ การศึก ษาหลักสู ต รประกาศนี ยบัต รวิชาชี พทีได้รั บการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพตาม
สาขาวิชาทีศึกษา จําแนกตามประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม เทียบกับจํานวน
ผู้ สําเร็ จการศึกษาทั งหมด จํ าแนกตามหลั กสูตร ปวช
. ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลียร้อยละ 98.88
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.6 ความรู ้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่ ง ชี ที 10 ร้ อยละของผู ้ สําเร็จการศึก ษาหลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชี พชั นสู ง ทีผ่ านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- วิทยาลัยฯ ยังไม่มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสู ง (ปวส.)

มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.8 คุณลักษณะของผู ้สําเร็จการศึกษา ทีสถานประกอบการหรือหน่ วยงานพอใจ
ตัวบ่ งชีที 11 ร้ อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาทีได้ งานทําในสถานประกอบ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
วิธีการดําเนินการ
1. คณะผู้ บริ หารประชุมร่ มกับคณะกรรมการงาแนะแนวการศึกษา ในการหามาตรการกํ าหนดแนว
ดํ าเนินการวั นปัจฉิมนิเทศ เพือกํ ากับ ติดตาม ดูแล ผู้ เรี ยนทีสําเร็ จการศึกษา
2. มอบหมายให้งานฝ่ ายแนะแนวฯ จัดทํ าเอกสาร ข้อมูล แบบติดจามผล แบบสอบถาม แบบสํารวจ
เพือแจกให้ผู้ เรี ยนทีจะสําเร็ จการศึกษา
3. แจกแบบติ ด ตามผล แบบสอบถาม ให้ก ับ ผู้ทีจะสํา เร็ จ การศึ ก ษาในวัน ปั จ ฉิ มนิ เ ทศ และ
ประชาสัมพั นธ์เน้นยํ าให้ส่งแบบสอบถาม แบบสํารวจ กลับมายั งสถานศึกษา หลังจากได้งานทําหรื อเข้า
ศึกษาต่อยั งสถานศึกษาอืน
4. วิทยาลั ยฯ ได้ให้ครู ทปรึ
ี กษาในกลุ่มทีผู้ เรี ยนสําเร็ จการศึกษาช่วยกํากับ ติดตาม สอบถาม ทีอยู่
ทีทํ างาน ทีศึกษาต่อ ซึ งจะสามารถติดตามผู้ ทีสําเร็ จการศึกษาได้อีกทางหนึ ง
5. ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา ส่งแบบสอบถาม แบบติดตาม ไปทีบ้านของผู้ ทีสําเร็ จการศึกษาอีกครั ง
หนึ ง เพือให้ผปกครองหรื
ู้
อผู้ สําเร็ จการศึกษาตอบแบบสอบถามกลั บมายั งสถานศึกษา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ ได้มีมาตรฐานและแนวทางการดํ าเนินการทีหลากหลายในการทีจะติดตาม และให้ทราบ
ทีอยู่ ทีทํ างาน ทีศึกษาต่อ ของผู้ สําเร็ จการศึกษา นอกจากฝ่ ายแนะแนวการศึกษาจะทํ าหน้าทีติดตามผลของ
ผู้ สําเร็ จการศึกษาแล้ ว ครู ทีปรึ กษาในกลุ่มทีผู้ สําเร็ จการศึกษาก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการทีจะทราบท
ีอยู่
ที ทํา งาน และที ศึก ษาต่ อของผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษา เพราะผู้สําเร็ จ การศึก ษาจะกลับมาเยียมครู ทีปรึ กษา
และติดต่อกันและกันอยู่เสมอ โดยผู้ สําเร็ จการศึกษาทีได้งานทําในสถานประกอบ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลียร้อยละ 100
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกําหนดที 1.8 คุณลักษณะของผู ้สําเร็จการศึกษาทีสถานประกอบการหรือหน่ วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชีที 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของ
ผู ้สําเร็จการศึกษา
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนโดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ด ้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. จัดทํ าหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึ กงานในสถานประกอบการ ทุกสาขางาน ทุกแผนกวิชา
พร้อมส่งแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลั กษณะทีพึงประสงค์ด ้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. มีก ารติด ตามผลของแบบประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการที มีต่ อคุณ ลัก ษณะ
ทีพึงประสงค์ด ้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสรุ ปเป็ นแผนกวิชาและโดยภาพรวม
4. งานทวิภ าคี พัฒ นาและปรั บปรุ ง ความพึงพอใจของสถานประกอบการที มีต่ อคุ ณ ลัก ษณะ
ทีพึงประสงค์ด ้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามข้อแนะนํา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิท ยาลัย ฯ ได้มีก ารเก็ บรวบรวมข้อ มูล มี ร ายงานผลการสํารวจคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการ
หน่ ว ยงานเกี ยวกับ ความพึ ง พอใจในการทํา งานของผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษา ซึ งระดับ ความพึ ง พอใจ
ทีผู้ ประกอบการ หรื อผู้ บังคับบัญชาเกียวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ความรู้ความสามารถพื นฐานทีจําเป็ น
ในการทํ างาน รวมถึง การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
มีค่าเฉลีย 4.87

มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีสอดคล้ อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชีที 13 ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยทีมีการพัฒนาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึก ษาออกหนังสื อเชิญหัวหน้าหรื อตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ เชี ยวชาญงาน เพือ
แลกเปลียนประสบการณ์และหารื อเพือพั ฒนาหลักสูตร ทั งนี เพือให้เหมาะสมกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. สถานศึกษามีค ํ าสั งแต่งตั งคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชา เพือนําเอาแนวทาง ข้อเสนอแนะจาก
สถานประกอบการ มาพั ฒนาปรับปรุ งหลั กสูตรของแต่ละสาขาวิชา หรื อแผนกวิชาต่อไป
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
ผลการประเมิน พบว่า วิทยาลั ยฯได้ใช้และพั ฒนาหลั กสูตร การจัดการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ได้
สอดคล้ องกับความต้องการของหน่วยงานหรื อสถานประกอบการ โดยเน้นการฝึ กปฏิบัติจริ งทั งในวิทยาลัย
และสถานประกอบการ เพือเพิ มทักษะวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร โดยประสานความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที
เกียวข้องในการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้ให้ความ
ร่ วมมือในการพั ฒนาหลั กสูตรอย่างดียิ ง มีการพั ฒนาเพิ มขึ นตามลํ าดับอย่างต่อเนือง กล่าวคือ วิทยาลัยฯด้ไ
นําหลั กสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาปรับปรุ งพัฒนาทุกหลักสูตร จนทําให้คุณภาพ
ของผู้ จบการศึกษา เป็ นทียอมรับของสถานประกอบการ จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2552
มีจ ํานวนทั งหมด5 หลักสูต ร 5 สาขาวิชา จํานวนหลัก สูตรทีได้รับการพัฒ นา คิดเป็ นหลัก สูต รทีได้รั บ
การพั ฒนาแบบฐานสมรรถนะ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลียร้อยละ 100
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู ้ ทีเน้ นผู ้ เรียนเป็ นสํ าคัญ โดยส่ งเสริมให้ ผู ้ เรียนได้ พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชีที 14 ร้ อยละของแผนการจัดการเรียนรู ้ แบบบูรณาการ
วิธีการดําเนินการ
1. ครู ผู้สอนจัด ทํา แผนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบบู ร ณาการ โดยจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ทีหลากหลาย สอดคล้องกับสาระ คําอธิ บายรายวิชา มีก ารทําใบงานประกอบในรายวิชาทั งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ จัดทํ าสือการเรี ยน เพือประกอบการเรี ยนการสอนโดยให้ผู้ เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นําสู่การปฏิบัติจริ งได้
2. ครู ผู้ สอนรวบรวมแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ แผนการสอน โครงการสอนจัดส่ งงาน
หลั กสูตรและการสอน เพือคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
3. งานหลั กสูตรและการสอนทํ าข้อมูลและจัดเก็บ การจัดส่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ของครู ผู้ สอน แยกตามแผนก สาขาวิชา แล้วนําส่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการทีตรวจเรี ยบร้อย
ส่งคืนครู ผู้ สอน เพือใช้ในการสอนในภาคเรี ยน
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลัยฯ ได้ให้ครู ผู้ สอนจัด ทําแผนการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ ให้มีกระบวนการเรี ยนรู้ ทีเน้น
ผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย เน้นให้ผู้ เรี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริ ง ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี มีค่าเฉลียร้อยละ 100
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู ้ ทีเน้ นผู ้ เรียนเป็ นสํ าคัญ โดยส่ งเสริมให้ ผู ้ เรียนได้ พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชีที 15 ระดับความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู ้สอน
วิธีการดําเนินการ
1. ครู ผู้สอนจัด ทํา แผนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบบู ร ณาการ โดยจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ทีหลากหลาย สอดคล้องกับสาระ คําอธิ บายรายวิชา มีก ารทําใบงานประกอบในรายวิชาทั งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ จัดทํ าสือการเรี ยน เพือประกอบการเรี ยนการสอนโดยให้ผู้ เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นําสู่การปฏิบัติจริ งได้
2. ครู ผู้ สอนรวบรวมแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ แผนการสอน โครงการสอนจัดส่ งงาน
หลั กสูตรและการสอน เพือคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
3. งานหลั กสูตรและการสอนทํ าข้อมูลและจัดเก็บ การจัดส่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ของครู ผู้ สอน แยกตามแผนก สาขาวิชา แล้วนําส่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการทีตรวจเรี ยบร้อย
ส่งคืนครู ผู้ สอน เพือใช้ในการสอนในภาคเรี ยน
4. ครู ผู้สอนจัด การเรี ยนรู้ แ บบบูร ณาการ ให้มี ก ระบวนการเรี ยนรู้ ที เน้น ผู้เ รี ย นเป็ นสํา คัญ
และกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ทีหลากหลาย มีก ารทํา ใบงาน มีก ารใช้สือการเรี ยน และการวัด ผล
ประเมินผลทีหลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริ งทุกรายสัปดาห์
5. คณะผู้ บริ หารประชุมร่ วมกับงานประกันฯ และคณะกรรมการทีเกียวข้อง และแผนกวิชาต่าง ๆ
เพือออกแบบและจัดทํ าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรี ยนทีมีต่อคุณภาพการสอนของครู ผู้ สอน เพือนํา
ผลทีได้ในแต่ละคนมาทํ าการสรุ ปโดยคิดเป็ นร้อยละในภาพรวมของวิทยาลั ยฯ

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ ได้ให้ครู ผู้ สอนจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ให้มีกระบวนการเรี ยนรู้ทีเน้นผู้ เรี ยนเป็ น
สําคัญ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย เน้น ให้ผู้ เรี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจ ริ ง จัดระบบการ
วัดผลประเมินผลทีหลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริ ง โดยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรี ยนทีมีต่อคุณภาพการสอนของครู ผู้ สอน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ระดับคะแนน 3.60
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู ้ ทีเน้ นผู ้ เรียนเป็ นสํ าคัญ โดยส่ งเสริมให้ ผู ้ เรียนได้ พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชีที 16 ร้ อยละของงบประมาณทีวิทยาลัยจัดซือวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมพิจารณา จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึก เครืองมือ
อุปกรณ์ ให้ก ับแผนกวิชาและแผนกงาน/โครงการต่างๆ
2. หั ว หน้ า แผนกวิ ช าประชุ ม ครู ภ ายในแผนก เพื อทราบงบจัด สรร พร้ อ มแบ่ ง งบจัด สรร
เป็ นค่าเครื องมือ อุปกรณ์ และเป็ นค่าวั สดุฝึกในแต่ละรายวิชา
3. ครู เ ขี ย นประมาณการวัส ดุ ฝึ กและผลผลิ ต ที จะได้ (สผ.1) เพื อให้หัว หน้าแผนกรวบรวม
และจัดทํ าสรุ ปเพือขออนุม ั ติในการจัดหาจัดซื อ โดยวิทยาลั ยฯมอบหมายให้งานพั สดุกลางดํ าเนิ นการจัดหา
จัดซื อ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ ใช้งบประมาณในการจัดซื อวั สดุฝึกเพือการฝึ กปฏิบัติของนักศึกษาตามสาขาวิชาทีเปิ ด
สอนโดยการจัด ซื อจัด จ้างเป็ นไปตามระเบี ยบของทางราชการทุ ก ขั นตอน มีก ารจัด สรรตามสัด ส่ ว น
ทีเหมาะสมและความจําเป็ น ของงบประมาณดําเนิ นการทั งหมด 5,547,400.00 บาท โดยมีก ารจัด ทํา
แผนการ ใช้เงินค่าวั สดุฝึก1,045,840.00 บาท ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี คิดเป็ นร้อยละ18.83
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้ เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีที 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
วิธีการดําเนินการ
1. งานฝ่ ายวางแผนฯประชุมร่ วมกับหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานทีเกียวข้อง ในการพิจารณา
วางแผนจัดหา จัดซื อ ครุ ภ ัณฑ์ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เครื องคอมพิวเตอร์

2. หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานต่างๆ ประชุมบุคลากรในแผนกวิชา/แผนกงาน ในการพิจารณา
ในการเขียนแผนงาน โครงการขอครุ ภ ัณฑ์ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เครื องคอมพิวเตอร์ ตามความจําเป็ น
ก่อนหลั ง แล้ วส่งทีงานฝ่ ายวางแผนฯ
3. คณะผู้ บริ หาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ประชุมร่ วมกันเพือพิจารณาคัดสรร แผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมและจํ าเป็ น เพือบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติงบประจํ าปีและแผนพั ฒนาสถานศึกษา
4. วิทยาลั ยฯ มีการพิจารณาจัดซื อจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ เพือให้มีและเพียงพอต่อจํานวนผู้ เรี ยน
ในแต่ละสาขาวิชา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
พบว่า ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และจํ านวนผู้ เรี ยน ต่อเครื องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั ง ของการเรี ยนในรายวิชาทีใช้
เครื องคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม ในรายวิชาทีเรี ยน โดยมีอ ัตราส่ วนผู้ ใช้ก ับเครื องคอมพิวเตอร์ อยู่ที
( 1 คน : 1 เครื อง) ผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.4 จัดสถานทีเรียน สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน สถานทีศึกษาค้นคว้า ให้ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู ้ อืนๆ
ตัวบ่ งชีที 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้ องปฏิบัติการ ศู นย์วิทยบริการ โรงฝึ กงาน พื นทีฝึ กปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเรียน มีบรรยากาศทีเอือ
ต่อการเรียนรู ้ และเกิดประโยชน์ สู งสุ ด
วิธีการดําเนินการ
1. ฝ่ ายวิชาการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร วิชาการแผนก เพือจัดทําแผนการ
เรี ยนและจัด ทําตารางเรี ยนในแตะละภาคเรี ย น และกํา หนดระบุ ก ารใช้ห้องเรี ยนที เป็ นภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ โรงฝึ กงาน ห้องปฏิบัติการทดลอง เพือเป็ นพื นทีฝึ กปฏิบัติงาน โดยให้เหมาะสมและเพียงพอกับ
จํ านวนผู้ เรี ยนและรายวิชาทีเรี ยน
2. งานอาคารสถานทีมีการกํากับดูแล การจัดสิ งแวดล้อม สิ งอํ านวยความสะดวก ความปลอดภัย
ประโยชน์ใช้สอย และความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพ
3. แผนกวิชา ประชุมพิจารณาแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่ครู ผู้ สอน เพือดูแลรักษาห้องเรี ยน
วางแผนพั ฒนาพื นทีห้องปฏิบัติการ พื นทีฝึ กปฏิบัติงาน ห้อเงรี ยน รวมทั งซ่อมบํ ารุ งและวางแผนพั ฒนา
4. คํานวณชั วโมงในการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติ ก าร โรงฝึ กงาน พื นที ฝึ กปฏิบัติ งานสัปดาห์/
ภาคเรี ยน

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
สถานศึกษามีก ารวางแผนงานและดําเนิ น การจัดอาคารเรี ยน ที เป็ นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โรง
ฝึ กงาน ห้องปฏิบัติก ารทดลอง เพือเป็ นพื นทีฝึ กปฏิบัติงาน มีศูน ย์วิทยบริ การ ห้องอิน เตอร์ เน็ ต และ
ห้องสมุด เพือให้ผู้ เรี ยนได้ศึกษา ทํ าการสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต สือ อุปกรณ์เทคโนโลยีทีทันสมัย
และมีการบริ การแก่ชุมชน/ประชาชนทั วไป โดยการจัดระบบการจัดอาคารเรี ยนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โรง
ฝึ กงาน ห้องปฏิบัติ ก ารทดลอง เหมาะสมกับรายวิชาที เรี ยน มีบรรยากาศที เอื อต่ อการเรี ยน และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด มี ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้ อ
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.4 จัดสถานทีเรียน สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน สถานทีศึกษาค้นคว้า ให้ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู ้ อืนๆ
ตัวบ่ งชีที 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศู นย์วิทยบริการให้ เหมาะสมกับวิชาทีเรียน มี
บรรยากาศทีเอื อต่อการเรียนรูและเกิ
้
ดประโยชน์ สู งสุ ด
วิธีการดําเนินการ
1. หัว หน้าศูนย์วิทยบริ การประชุมครู ผู้รับผิด ชอบและเจ้าหน้าทีในฝ่ าย เพือจัดสิ งอํ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ เรี ยน ในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น หนังสื อ เครื องคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์ เน็ต )
โดยให้เหมาะสมและเพียงพอกับจํ านวนผู้ เรี ยนและรายวิชาทีเรี ยน
2. งานอาคารสถานทีมีการกํากับดูแล การจัดสิ งแวดล้อม สิ งอํ านวยความสะดวก ความปลอดภัย
ประโยชน์ใช้สอย และความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
สถานศึกษามีการวางแผนงานและดําเนิ นการจัดศูนย์วิทยบริ การ ห้องอินเตอร์ เน็ต และห้องสมุด
เพือให้ผู้ เรี ยนได้ศึกษา ทํ าการสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์ เน็ต สื อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทีทันสมัย ในการ
จัดศูนย์ วิทยบริ การ ให้เหมาะสมกับรายวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอื อต่อการเรี ยน และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง ปฏิบัติ 1-2 ข้ อ
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.4 จัดสถานทีเรียน สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน สถานทีศึกษาค้นคว้า ให้ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู ้ อืนๆ
ตัวบ่ งชีที 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดมีครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์
วิธีการดําเนินการ
1. ฝ่ ายบริ หารประชุมหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หัวหน้าห้องปฏิบัติการต่างๆ เพือหาแนวทางใน
การจัดหาครุ ภ ัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรี ยนแยกตามแผนกวิชา และมอบหมายให้แต่ละแผนก
วิชาเขียนโครงการจัดซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประจํ าแผนก แล้ วนําส่งฝ่ ายแผนงานฯ

2. หัวหน้าแผนกวิชาประชุมครู ผู้ สอนในแผนก เพือปรึ กษาหารื อและวางแผนการใช้ว ัสดุอุปกรณ์
เครื องมือเครื องจักร
3. หัวแผนกวิชามอบหมายหน้าทีให้แก่ครู ผู้ สอนทีทํ าการสอนในรายวิชาปฏิบัติ เช่นคอมพิวเตอร์
เพือการอาชี งานเครื องมือกลเบื องต้น เป็ นต้น ช่วยกันดูแลและตรวจซ่อมบํารุ งครุ ภ ัณฑ์ให้มีความพร้อม
ในการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยน จัดทํ าโครงการซ่อมแซมครุ ภ ัณฑ์ประจํ าปี
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
สถานศึกษามีการวางแผนงานและดํ าเนินการจัดมีว ัสดุครุ ภ ัณฑ์ เครื องมือ เครืองจักรและอุปกรณ์
เทคโนโลยีที ทัน สมัย เพือให้เ พียงพอต่ อความต้องการของผู้เรี ย นแยกตามแผนกวิ ชา ให้เ หมาะสม
กับ รายวิ ช าที เรี ยน และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ผลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ พอใช้ ปฏิ บั ติ 1-4 ข้ อ
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิงอํานวยความสะดวกทีเอื อต่อ
การเรียนรู ้
ตัวบ่ งชีที 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิงอํานวยความ
สะดวกทีเอื อต่อการเรียนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
วิธีการดําเนินการ
1. แผนกวิชาประชุมครู ผสู้ อนในแผนก เพือวางแผนและแบ่งหน้าทีพื นทีรับผิดชอบ และจัดระบบ
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องจั กร ตลอดจนดูแลซ่อมแซมบํ ารุ งรักษา เพือให้การใช้งาน
ต่อไปไม่เกิดอั นตรายแก่ผู้ ใช้ได้
2. จัดทํ าแผ่นป้ ายป้ องกั นภัยไว้ ทุกพื นที ไม่ว่าจะเป็ นในโรงฝึ กงาน และสอดแทรกเนื อหาเรื องความ
ปลอดภัยไว้ ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกรายวิชาให้ศึกษาและปฏิบัติตาม
3. จัดทํ าสถิติในการใช้เครื องจั กรแต่ละชนิด เพือจะได้รู้ว่าจํ านวนชั วโมงการใช้งานแต่ละครั งมีมาก
น้อยเพียงใด/ภาคเรี ยน
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ จัดทํ าป้ ายบ่งบอกชืออาคารต่างๆ ตามอาคารในแต่ละชั น จะมีอุปกรณ์ป้องกั นอั คคีภ ัย
โรงฝึ กงาน จัดระบบห้องเครื องมือ การเบิกจ่ายเครื องมือ จั ดระบบทะเบียนการซ่อมและบํ ารุ งรักษา
เครื องจักร มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้นทุกแผนกวิชา และมีห้องพยาบาลส่วนกลางของวิทยาลั ยฯ มี
ผู้ รับผิดชอบได้จ ัดทํ าสถิติการใช้และการซ่อมบํ ารุ งรักษาเพือเป็ นข้อมูลในการพั ฒนา ปรับปรุ ง จัดหา
ทดแทนต่อไป โดยปฏิบัติตามข้อกํ าหนดตามแบบสํารวจข้ อมูลได้คิดเป็ นร้อยละ 46.66 ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ปรับปรุ ง

มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานทีเกียวข้ องอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือง
ตัวบ่ งชีที 22 ร้ อยละของบุคลากรภายในวิทยาลัยทีได้ รับการพัฒนาตามหน้ าทีทีรับผิดชอบ
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึกษาได้ส่งเสริ มครู และบุค ลากรทางการศึก ษาเข้ารั บการประชุม อบรม สัมมนาตาม
ทีหน่วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานนอกสังกัด ซึ งตรงตามสาขาวิชาทีสอน และตรงตามงานในหน้าทีที
ได้รับมอบหมายอย่างสมํ าเสมอ
2. สถานศึกษาได้ด ํ าเนินการจัดอบรม สัมมนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพือเสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที ทุกภาคการศึกษา
3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต่อภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ราชการ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
จํ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลั ยฯได้รับการพั ฒนาตนเอง ทั งทางด้านวิชาชีพ
และวิชาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 76.00
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั งภายในและภายนอกวิทยาลัยร่ วมกันจัดการศึกษาทังใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 23 จํานวนครั งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินการ
1. สถานศึก ษาได้เ ชิ ญประชุ ม หัว หน้า งานที เกี ยวข้อ งเพือวางแผนนโยบายในการร่ วมมื อ
ประสานงานระหว่างสถานศึก ษากับภาคเอกชน ในการจัด การศึก ษา สนับสนุ นการศึกษาและการใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน ทางด้านบุคคล เงิน เครื องมือเครื องจักร
2. ดํา เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ที ทํา ร่ วมกัน และทํา ความร่ วมมื อ กับ หัว หน้ า สถาน
ประกอบการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการติดตาม รวบรวม สรุ ปผล
4. ประชุมพิจารณาผลการดํ าเนินการและนําผลการประเมินไปพั ฒนา ปรับปรุ ง

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานศึ ก ษาได้จ ัด ความร่ วมมื อ ประสานงานกับ หัว หน้า สถานประกอบการ และหัว หน้า
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการจัด การศึ ก ษา ส่ ง เสริ มการศึ ก ษา ได้เ ชิ ญ วิ ท ยากรจากสถานประกอบการ
ต่ า งๆ มาให้ค วามรู้ ท างวิ ช าการแก่ นัก ศึ ก ษาเพื อเตรี ยมความพร้ อ มและสร้ า งความเข้า ใจอัน ดี ข อง
นัก ศึ ก ษาและสถานประกอบการในด้า นเทค นิ ค การทํา งาน ระเบี ย บข้อ บัง คับ ของสถา น
ประกอบการ กฎความปลอดภัย ในการทํา งาน การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ศิ ล ปะการพูด คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการทํ า งาน เทคนิ ค การทํ า งานร่ วมกัน โดยผลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ พอใช้ มีก าร
ระดมทรั พ ยากร จํา นวน 21 ครั ง
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั งภายในและภายนอกวิทยาลัยร่ วมกันจัดการศึกษาทั งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 24 จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนจัดทํ าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงานในสถานประกอบการภาคเรี ยนที1-2/2552
2. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงานเพือเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กงานในสถานประกอบการ
3. แต่งตั งครู เพือออกนิ เทศนักศึกษาฝึ กงาน และติดตามปั ญหาเกียวกับการเรี ยนการสอนระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ และตรวจสอบการนิเทศโดยการส่งแบบนิเทศการฝึ กงาน
4. พั ฒนาและปรับปรุ ง การเรี ยนการสอนระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพือให้มีคุณภาพดียิ งขึ น
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานศึกษาได้ประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการ ทั งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผน
และปฏิบัติการจัดการเรี ยนการสอน ทั งระบบทวิภาคี และการฝึ กงานในระบบปกติ ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมกับสถานประกอบการ
ในเขตการบริ การ เปิ ดสอนระบบทวิภาคี หลายสาขาวิชา โดยได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ
เป็ นจํ านวนมาก และมีผลสัมฤทธิ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีจ ํ านวนสถานประกอบการทีมีการ
จัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาทั งระบบทวิภาคี และระบบปกติ จํานวน 16 แห่ ง ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ พอใช้

มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั งภายในและภายนอกวิทยาลัยร่ วมกันจัดการศึกษาทั งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 25 จํานวนคน – ชัวโมง ของผู ้เชียวชาญ ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้ องถิน ทีมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาผู ้เรียน
วิธีการดําเนินการ
1. คณะผู้บริ หารประชุ มร่ ว มกับหัว หน้าแผนกวิช าต่ างๆ หัว หน้างาน หัว หน้างานกิ จ กรรม
เพือวางแผนกําหนดกิจกรรม/โครงการ เสนอแผนงานของฝ่ ายต่างๆในส่ วนของการทีจะเชิญผู้ เชียวชาญ
ผู้ มีประสบการณ์ หัวหน้าสถานประกอบการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ประสบการณ์ให้ก ับผู้ เรี ยน
2. แต่งตั งคณะกรรมการดําเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ และมีการดําเนิ นการตามช่ วงเวลา
ทีกํ าหนดในแผนงาน/โครงการ พร้อมกับทําการประเมินผล รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นการต่อฝ่ ายบังคับ
บัญชาทีรับผิดชอบ
3. หัวหน้างานกิจกรรมรวบรวมทํ าสรุ ปผลภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานศึกษาได้ประสานความร่ วมมือเชิญผู้ เชียวชาญ ผู้ มีประสบการณ์ หัวหน้าสถานประกอบการ
ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มาให้ค วามรู้ ประสบการณ์ ให้ก ับผู้เรี ยน และให้ค วามรู้ ต รงตามสาขาวิชาชี พครอบคลุม
ทุกสาขา โดยจัดหาผู้ เชียวชาญมาร่ วมในการพัฒนาผู้ เรี ยนตั งแต่2 คน – ชั วโมงต่อภาคเรี ยนขึ นไปโดย
วิทยากรจํ านวน 4 คน รวม 14 ชั วโมง ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 87.50
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั งภายในและภายนอกวิทยาลัยร่ วมกันจัดการศึกษาทั งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 26 อัตราส่ วนของผู ้สอนประจําทีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู ้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
วิธีการดําเนินการ
1. ผู้ บริ หารสถานศึกษากับคณะกรรมการทีเกียวข้องซึ งประกอบไปด้วย ผู้ ช่วยผู้ อ ํ านวยการฝ่ าย
วิชาการ หัวหน้างานหลั กสูตร หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ประชุมร่ วมกันเพือวางแผนในการจัดผู้ สอน
ให้รับผิดชอบรายวิชาทีสอนในแต่ภาคเรี ยน ให้ตรงกับคุณวุฒิและประสบการณ์
2. สถานศึกษาได้ส่งเสริ มและพั ฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุ ญาตให้บุคลากรทีไม่มีวุฒิทาง
ครู ได้ศึ ก ษาต่ อ เพื อให้ ไ ด้ใ บประกอบวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งถู ก ต้อ ง เป็ นไปตามระเบี ย บของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
ครู ผู้ส อนในสถานศึก ษาได้ด ําเนิ น การสอนตรงตามความถนัด ของตน และได้พ ัฒ นาตนเอง
ให้มีความเชียวชาญตามสาขาทีตนเองรับผิดชอบ โดยเริ มต้นจากการจัดทําแผนการเรี ยนการสอน จัดทํา
โครงการสอนทังนี ครู ผู้ สอนได้ท ําการบันทึกผลหลังการสอนของตนเอง เพือจะได้น ําไปพัฒนาการสอน
ให้ดียิ งขึ น และเป็ นการพั ฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ โดยสาขาวิช/าสาขา
งาน มีผู้ สอนประจํ าทีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้ เรี ยน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั งภายในและภายนอกวิทยาลัยร่ วมกันจัดการศึกษาทั งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 27 อัตราส่ วนของผู ้สอนประจําต่อผู ้เรียนวิธีการดําเนินการ
งานหลั กสูตรและการสอนได้ น ําครู ผู้ สอนในวิทยาลั ยฯ และจํ านวนผู้ เรี ยนทั งหมดมาเป็ นข้อมูล
เพือจัดทํ าตารางเรี ยน ตารางสอน ในอั ตราส่วนครู ผู้ สอน1 คน ต่อผู้ เรี ยนน้อยกว่า25 คน
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลัยฯ ได้ท ําการจัดนักเรี ยน นักศึกษา 1 ห้อง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยมีการกําหนดให้นักเรี ยน
นักศึกษา 1 กลุ่ม เฉลียแล้ วมีจ ํ านวน20-25 คน ในรายวิชาปฏิบัติสถานศึกษาจัดครู ผู้ สอน1 คน ต่อ 1 กลุ่ม
( ข้อมูลเฉพาะแผนกวิชาช่าง ในชั วโมงปฏิบัติ ไม่รวมชั วโมงสอนวิชาทฤษฎี และไม่รวมแผนกวิชาสามัญ
สัมพั นธ์) โดยเฉลียแล้ วในปี การศึกษา 2552 ทุกแผนกวิชามีครู ผู้ สอน 1 คน ต่อผู้ เรี ยนน้อยกว่า25 คน
โดยมีอ ั ตราส่วนของครู ผู้ สอนประจํ าต่อผู้ เรี ยน1 : 21 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ข้ อกําหนดที 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้ คําปรึกษาผู ้เรียนอย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 28 จํานวนครั งของการจัดให้ ผู ้เรียนพบอาจารย์ทีปรึกษา
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดให้มีกิ จกรรมพบปะระหว่างนักเรี ยน นัก ศึกษา และครู ทีปรึ กษา โดยอ้างอิง
จากปฏิทินการปฏิบัติกิ จกรรมประจําสัปดาห์ ปี การศึกษา 2552 และมีวาระพิเศษนอกเหนื อจากปฏิทิน
ดังกล่าวตามกิจกรรมทีวิทยาลัยกําหนด อาทิ กิจกรรมวันไหว้ครู วันลงทะเบียนเรี ยน และทางวิทยาลัยฯ
ได้จ ัด ให้นักเรี ยน นักศึกษาได้พบอาจารย์ทีปรึ กษาเป็ นประจําทุกวันหลังจากการทํากิจกรรมหน้าเสาธง
(กิจกรรมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์)
ในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครู ทีปรึ กษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็ นประจํ า โดยใช้
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมพบครู ทีปรึ กษา เพือทํ าการรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลตามลํ าดับ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลัยฯ ได้ด ําเนิ น การจัด ทําแฟ้ มประวัติ ข ้อมูลการเรี ยนและพฤติ ก รรมของนัก ศึก ษา กลุ่ ม
ทีปรึ กษา ตารางเรี ยนของกลุ่ม การลงทะเบียน การเข้าเรี ยนและพฤติกรรม ผลการเรี ยนของนักศึกษาในกลุ่ม
ทีปรึ กษา ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ บันทึกการทํากิจกรรมกลุ่ม บันทึกการอบรม การให้ค ําปรึ กษา
แต่ละครั ง การให้ค ํ าปรึ กษาเฉพาะรายบุคคล บันทึกการแจ้งผู้ ปกครอง แบบคัดกรอง พฤติกรรมเพือนกลุ่ม
เพือน และวิทยาลั ยฯ ยั งได้จ ัดครู ทีปรึ กษาได้พบและเช็คชือนักศึกษาทุกวันในตอนเช้า ในการทํากิจกรรม
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ โดยจํานวนครั งของการจัดให้ผู้ เรี ยนพบครู ทีปรึ กษา29 ครั ง/ปี การศึกษา
และผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ข้ อกําหนดที 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้ คําปรึกษาผู ้เรียนอย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 29 จํานวนครั งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้ กับผู ้เรียน
วิธีการดําเนินการ
1. วิทยาลั ยฯ ได้จ ั ดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรี ยน นักศึกษา ประจํ าปี เข้าสู่แผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลั ยฯ และได้ด ํ าเนินการเป็ นประจํ า ในปี การศึกษา เพือเป็ นการจัดสวั สดิการและการดูแลสุขภาพทีดี
ให้แก่นักเรี ยน นักศึกษา โดยทั งนี วิทยาลั ยฯ ได้จ ัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรี ยน
นักศึกษาด้วยทุกครั ง เพือเฝ้ าระวั งและเป็ นการคัดกรองในการดูแลของทางวิทยาลั ยฯ
2. วิทยาลั ยฯ มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในนักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มเสียงตลอดปี การศึกษา เพือเป็ น
การดูแลเฝ้ าระวั ง แก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาอีกส่วนหนึ ง

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
จากการดําเนิ น การตรวจสุ ขภาพนัก เรี ยน นัก ศึกษา ประจําปี การศึก ษา 2552 ครั งนี วิทยาลัยฯ
ได้มอบหมายให้หัวหน้างานสวั สดิการนักเรี ยนนักศึกษา ดํ าเนินการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรี ยน นักศึกษา
ผลการดํ าเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามวั ตถุประสงค์ของโครงการ และเปาหมายทีทางวิทยาลัยฯ
ได้ต ั งไว้ โดยจํานวนครั งของการจัด บริ ก ารตรวจสอบสารเสพติ ด ให้ก ับ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา1 ครั ง/ปี
การศึกษา ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ พอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 89.39
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ข้ อกําหนดที 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้ คําปรึกษาผู ้เรียนอย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีที 30 ร้ อยละของผู ้เรียนทีออกกลางคันเมือเทียบกับแรกเข้ า
วิธีการดําเนินการ
1. คณะกรรมการบริ หารสถานศึก ษา ครู ทีปรึ ก ษาของนัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ประชุ ม วางแผน
และดํ าเนินการเพือหาวิธีแก้ไข แนะนํา แนะแนว และให้ค ําปรึ กษา กรณี นักเรี ยน นักศึกษามีปัญหาต่างๆ
เพือป้ องกันการออกกลางคัน
2. งานทะเบียนตรวจสอบและสรุ ปจํานวนนักเรี ยน นักศึกษา แรกเข้าทั งสองหลักสูตร ในระดับ
ปวช. และ ปวส.
3. เมือสิ นภาคเรี ยนที 1 และภาคเรี ยนที 2 ของทุกปี การศึกษา งานทะเบียนจะทําการสํารวจจํานวน
นักเรี ยน นักศึกษา ทีออกกลางคัน และรายงานต่อฝ่ ายบังคับบัญชา เพือพิจารณาและสั งการ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
จากการดํ าเนินการสํารวจของงานทะเบียน พบว่า ผู้ เรี ยนทีออกกลางคัน เมือเทียบกับผู้ เรี ยนแรก
เข้าทีขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ทั งหมดจําแนกตามหลักสูตร ปวช.ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง
มีค่าเฉลียร้อยละ 52.70
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรี้ ยน
ข้ อกําหนดที 3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดีงามใน
วิชาชีพรวมทั งด้ านบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์
ตัวบ่ งชีที 31 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ รวมทั งด้ านบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการดําเนินการ
1. หัวหน้างานกิจกรรมประชุมร่ วมกับหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานทีเกียวข้อง เพือพิจารณา
กิจกรรมทีส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมทีดีงามในวิชาชีพฯ เพือวางแผนกําหนด
ปฏิทินดํ าเนินการ

2. แต่ งตั งคณะกรรมการผู้รั บผิด ชอบและให้เสนอกิ จ กรรม/โครงการ เพือพิ จ ารณาบรรจุ เข้า
แผนปฏิบัติงานประจํ าปี
3. คณะกรรมการทีรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ได้ด ํ าเนินการเพือให้ผู้ เรี ยนได้เข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ตามวั ตถุประสงค์และปฏิทินการดํ าเนินการ
4. คณะกรรมการประเมิน ผลการจัดกิจกรรมฯ และผู้รับผิดชอบกิ จกรรม/โครงการ ทํารายงาน
สรุ ปผล
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
นักศึกษาได้เข้าร่ วมทํ ากิจกรรมตลอดปี การศึกษา2552 มีผลทํ าให้นักศึกษาทุกคนได้รับการพั ฒนา
มีการทํ างานเป็ นทีม ได้รู้จ ักการวางแผนการทํ างาน ได้รับทักษะใหม่ในการบริ การชุมชน มีความสํานึ กใน
การอนุ รั ก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ ในท้องถิ น รู้ จ ัก อนุ รั กษ์ข นบธรรมเนี ยมประเพณี ท้องถิ น มีคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมในการดํารงชี วิ ต สามารถดํารงตนในสังคมอย่า งมีค วามสุ ข ในการจัด ทํากิ จ กรรมทุ ก ครั ง
นัก ศึก ษาจะทําการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่ ว มโครงการ เพือนําไปปรั บปรุ งพัฒนาในการจัด
กิจ กรรมในปี การศึก ษาต่อๆ ไป กิ จกรรมที เป็ นประโยชน์เช่น การเข้าค่ ายปฐมนิ เทศ เชิ ญวิทยากรจาก
ภายนอกมาอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา ชาติ พระมหากษัตริ ย ์
กิจกรรมเสริ มสร้างการอยู่ร่ว มกันอย่างมีความสุ ข ดนตรี กี ฬาภายใน การบริ การชุมชน การช่ วยเหลือ
ประชาชนตามโครงการ Fixit Center และกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ งดําเนิ นการโดยนักศึกษา โดยมีการทํา
กิจกรรมในปี การศึกษา 2552 จํ านวน 38 ครั ง ผลการดํ าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลียร้อยละ 76.00
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ข้ อกําหนดที 3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีที 32 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิงแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินการ
1. หัวหน้างานกิจกรรมประชุมร่ วมกับหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานทีเกียวข้อง เพือพิจารณา
กิจกรรมทีส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ งแวดล้ อม วั ฒนธรรม ประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรมเพือวางแผน
กํ าหนดปฏิทินดํ าเนินการ
2. แต่ งตั งคณะกรรมการผู้รั บผิด ชอบและให้เสนอกิ จ กรรม/โครงการ เพือพิ จ ารณาบรรจุ เข้า
แผนปฏิบัติงานประจํ าปี
3. คณะกรรมการทีรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ได้ด ํ าเนินการเพือให้ผู้ เรี ยนได้เข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ตามวั ตถุประสงค์และปฏิทินการดํ าเนินการ

4. คณะกรรมการประเมิน ผลการจัดกิ จกรรมฯ และผู้รับผิดชอบกิ จกรรม/โครงการ ทํารายงาน
สรุ ปผล
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลัยฯ จัด กิ จ กรรมที นัก ศึก ษาเป็ นผู้ริ เ ริ มและดําเนิ น การ รวมทั งโครงการที วิ ทยาลัยจัด ให้อ ย่า ง
หลากหลาย ครอบคลุมหลายด้านคือ ด้านวัฒนธรรมไทย ด้านวิชาการ ด้านส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านอนุรักษ์สิ งแวดล้อม ด้านทํานุ บ ํารุ งพระพุทธศาสนา ด้านการช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนสังคมและ
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยผู้ เรี ยน โดยนักเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการอย่างต่อเนื อง สมํ าเสมอ ตลอดปี
การศึกษา ทุกประเภทวิชามีโอกาสร่ วมกิจกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ มีการจัดครู ทีปรึ กษาโครงการควบคุมดูแล
ใกล้ ชิด มีการสรุ ปผลและรายงานต่อฝ่ ายบริ หารทุกโครงการ ในการจัดทํากิจกรรมทุกครั ง นักศึกษาจะทํา
การประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่ ว มโครงการ เพือนําไปปรั บปรุ งพัฒ นาในการจัด กิ จ กรรมในปี
การศึกษาต่อๆไป โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง โดยมีการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
สิ งแวดล้ อม วั ฒนธรรมประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม จํ านวน33 ครั ง มีค่าเฉลียร้อยละ73.33

มาตรฐานที 4 การบริหารวิชาชีพสู่ สังคม
มาตรฐานที 4 การบริหารวิชาชีพสู ่ สังคม
ข้ อกําหนดที 4.1 บริการวิชาชีพทีเหมาะสมตามความต้องการของชุ มชน สังคม องค์กร ทั งภาครัฐ
และเอกชนเพือการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือง
ตัวบ่ งชีที 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการทีให้บริการวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ
1. คณะผู้ บริ หารประชุมร่ วมกับหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานทีเกียวข้อง เพือพิจารณากํ าหนด
กิจกรรม/โครงการ บริ การทางวิชาชีพ ส่งเสริ มความรู้พ ั ฒนาชุมชน หรื อกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ
เพือการประกอบอาชีพ โดยประชุมพิจารณากิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายของกระทรวง รัฐบาล และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. แต่ งตั งคณะกรรมการผู้รั บผิด ชอบและดําเนิ น การประชุ มวางแผน กํา หนดกลุ่ มเป้ าหมาย
การให้บริ การ ประสานกับชุมชน ท้องถิ น และผู้ ต ้องการรับบริ การฝึ กทักษะวิชาชีพฯ กําหนดเป็ นปฏิทิน
การดํ าเนินการ
3. ดํ าเนินการตามแผนปฏิทินดําเนิ นการของแต่ละกิจกรรม/โครงการ และทําการประเมินผลกิจ
กรม/โครงการ ทํ ารายงานสรุ ปผลเสนอต่อฝ่ ายบังคับบัญชา
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักในเรื องการให้บริ การทางวิชาการกับชุมชนเป็ นอย่างดี ได้มีการประชุ ม
ร่ วมกัน มีการวางแผนและได้ด ํ าเนินงานตามคํ าสั งและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ช่วยเหลือชุมชนทั งในจังหวั ดและจังหวัดใกล้ เคียง เช่น กรณี เกิดอุทกภัย โครงการอาชีวะร่ วมด้วย ช่วย
ประชาชน โครงการ Fixit Center นอกจากนี ผู้ บริ หารและครู ย ั งได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากร กับชุมชนและ
วิทยาลัยฯในเครื อข่ายหลายครั ง วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาการดําเนิ นงานจากข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินครั งแรก โดยได้มีการฝึ กอบรมวิชาชีพ ได้มีการดํ าเนินงานตามคํ าสั งของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และของวิทยาลั ยฯ มีแผนงานและโครงการออกบริ การทางวิชาการทุกปี มีการประเมินผล
ของการออกให้บริ การ ทั งผู้ ให้บริ การและผู้ รับบริ การได้น ําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริ การมา
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เพือตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม รวมแล้ววิทยาลัยฯ ได้ให้บริ การ
ทางวิชาการต่อชุมชนสังคม จํ านวน 12 ครั ง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที 4 การบริหารวิชาชีพสู ่ สังคม
ข้ อกําหนดที 4.2 จัดสรรงบประมาณเพือการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพทีกําหนด
ตัวบ่ งชีที 34 ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการทีให้บริการวิชาชีพและฝึ ก
ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ
วิธีการดําเนินการ
1. คณะผู้ บริ หารประชุมร่ วมกับหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานความร่ วมมือ เพือพิจารณาจัด
งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทีให้บริ การทางวิชาชีพ และส่ งเสริ มความรู้พ ัฒนาชุมชน หรื อ
กิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ เพือการประกอบอาชีพของประชาชน
2. ผู้ รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ เสนอโครงการ/แผนงาน ในการใช้งบประมาณ กลุ่มเป้ าหมาย
และช่วงเวลาดํ าเนินการ
3. ดํ าเนินการตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ และทํ าการประเมินผลกิจกรม/โครงการ ทํารายงาน
สรุ ปผลการใช้งบประมาณ จํ านวนผู้ เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ ผลสําเร็ จของการดําเนิ นการเสนอต่อฝ่ าย
บังคับบัญชาและองค์กร ชุมชนทีเกียวข้อง
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ ใช้งบประมาณในการดํ าเนินการกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพ
และได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด และหน่วยงานอืน ทั งหมด ยกเว้ นงบลงทุน จํ านวน821,200.00 บาท เทียบ
กับงบประมาณของสถานศึก ษา จํานวน 2,270,510.00 บาท ผลการดําเนิ น การทีใช้จ ริ งอยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลียร้อยละ 0.36

มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้ อกําหนดที 5.1 ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการทีนําไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชีที 35 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนการเรี ยนรู้และระบบอย่างเป็ นขั นตอนตามงาน มีการวิเคราะห์ว ั ตถุประสงค์ นําหลั กการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มาใช่แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ดํ าเนินการตามงานทีวางไว้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีให้ผู้ เรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติจริ ง
ทั งในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และให้ ผู้เ รี ยนได้เ รี ยนรู้ จ ากแหล่ ง ความรู้ ห ลากหลายแหล่ ง
เช่น อินเตอร์เน็ต โปรแกรมจํ าลองการทํ างาน โปรแกรมสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
3. ครู ผู้สอนร่ ว มกับงานวิจ ัยฯและงานประกัน คุ ณภาพสถานศึก ษา สร้ างเครื องมือวัด ประเมิน
ความสามารถของผู้ เรี ยน ความสามารถของนวัตกรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ ที นัก เรี ยน นัก ศึก ษาได้สร้ างขึ น
ครู ผู้ สอนทํ าการวั ดประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อฝ่ ายวิชาการ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลัยได้ต ระหนัก ในการจัด ทําสิ งประดิ ษ ฐ์ นวัต กรรมและงานวิจ ัยเป็ นอย่างมาก ได้ส่งครู
อาจารย์ ทีรับผิดชอบเรื องงานวิจ ัยและสิ งประดิษฐ์ เข้ารับการอบรม โดย สวพ. เป็ นผู้ จ ัดและได้น ําผลการ
อบรมมาดํ าเนินการให้ก ับครู และนักเรี ยน นักศึกษา โดยได้ด ําเนิ นการจัดทําผลงานสิ งประดิษฐ์ โครงงาน
งานวิจ ัย อย่างเป็ นขั นตอนเป็ นระบบ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญ มีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมในชั นเรี ยน มีการเรี ยนรู้หลากหลายวิธี ใช้เครื องมือวัดและประเมินทีมีความเชือมัน
เชื อถื อ ได้ ทั งในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ ทํา ให้ผู้เ รี ยนได้เ ข้า ใจขั นตอนการทํา งาน และนํา หลัก การ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ มาประยุก ต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัด ทํานวัตกรรม สิ งประดิษ ฐ์
งานวิจ ัยและโครงงาน ของสาขางาน ทั งหลักสูตร ปวช. จํานวน 24 ชิ น มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ร้อยละ 100

มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้ อกําหนดที 5.1 ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการทีนําไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชีที 36 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ทีมีประโยชน์ ทางวิชาชีพและ/
หรือได้ รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนการเรี ยนรู้และระบบอย่างเป็ นขั นตอนตามงาน มีการวิเคราะห์ว ั ตถุประสงค์ นําหลั กการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มาใช่แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ดํ าเนินการตามงานทีวางไว้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีให้ผเรีู้ ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติจริ ง
ทั งในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และให้ ผู้เ รี ยนได้เ รี ยนรู้ จ ากแหล่ ง ความรู้ ห ลากหลายแหล่ ง
เช่น อินเตอร์เน็ต โปรแกรมจํ าลองการทํ างาน โปรแกรมสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
3. ครู ผู้สอนร่ ว มกับงานวิจ ัยฯและงานประกัน คุ ณภาพสถานศึก ษา สร้ างเครื องมือวัด ประเมิน
ความสามารถของผู้ เรี ยน ความสามารถของนวัตกรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ ที นัก เรี ยน นัก ศึก ษาได้สร้ างขึ น
ครู ผู้ สอนทํ าการวั ดประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อฝ่ ายวิชาการ
4. ฝ่ ายวิ ชาการประชุ ม หัว หน้าแผนกวิช า หัว หน้า งานสิ งประดิ ษ ฐ์ เพื อพิจ ารณา นวัต กรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน เข้าร่ วมประกวดแข่งขันในระดับภาค และในระดับชาติ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยได้ด ํ าเนินการจัดทํ าผลงานนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน อย่างเป็ นขั นตอน
เป็ นระบบ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญ มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมใน
ชั นเรี ยน มีก ารเรี ย นรู้ ห ลากหลายวิ ธี ใช้เ ครื องมื อวัด และประเมิน ที มี ค วามเชื อมั น เชื อถือ ได้ ทั งใน
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทําให้ผู้เรี ยนได้เข้าใจขั นตอนการทํางาน และนําหลัก การทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดทํ านวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน ของ
สาขางาน ทั งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส.ทีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
จํ านวน 31 ชิ น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
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ข้ อกําหนดที 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานทีนําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชีที 37 ร้ อยละของงบประมาณทีใช้ ในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยมีการประชุมเพือคัดเลือกผลงานทีสามารถสร้าง พัฒนา
เผยแพร่ นวั ตกรรม งานวิจ ัย อย่างเป็ นระบบ
2. ดําเนิ น การจัด สรรงบประมาณตามผลงานที ได้รั บคัด เลือก มีก ารจัดทําผลงาน สิ งประดิ ษ ฐ์
นวั ตกรรม โดยกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้ เรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติจริ งทั งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ได้ร่วมกับงานแผนและงบประมาณในการตรวจสอบผลงานทีได้รับคัดเลือกของสถานศึกษา
โดยมีก ารตรวจสอบความก้าวหน้าทุ กๆเดื อน กํากับ ติ ด ตาม ช่ว ยเหลือในกรณี ทีเกิ ด ปั ญหาในการทํา
สิ งประดิษฐ์ นวั ตกรรม งานวิจ ัยและโครงงาน รายงานผลการประเมินต่อฝ่ ายวิชาการ
4. นําผลงานทีได้รับคัดเลือก ทดสอบหาความก้าวหน้าของผลงานสิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจ ัย
และโครงงาน ประเมินผลเพือหาผลสัมฤทธิ และในส่วนทีบกพร่ องก็ได้หาวิธีการแก้ไข ปรับปรุ งร่ วมกับครู
ทีปรึ กษา
5. วิ ทยาลัยฯส่ งผลงานสิ งประดิ ษ ฐ์ นวัต กรรม งานวิจ ัยและโครงงาน ที เสร็ จ สมบูร ณ์ เข้าร่ ว ม
ประกวดแข่งขันในระดับภาค และในระดับชาติ
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
จํานวนงบประมาณที วิท ยาลัยฯ ใช้ใ นการสนับสนุ น ให้ค รู และนัก เรี ย น นัก ศึก ษา การสร้ า ง
นวั ตกรรม ผลงาน สิงประดิษฐ์ งานวิจ ัย ผลงานวิชาการ ทั งภายในและภายนอก จํานวน 90,000.00 บาท
เทียบกับงบดําเนิ นการของวิทยาลัยฯ จํานวน 1,850,00.00 บาท ผลการดําเนิ นการทีใช้ในการสร้างองค์
ความรู้อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลียร้อยละ 4.24
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ข้ อกําหนดที 5.3 จัดการเผยแพร่ ข้อมูลเกียวกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิงประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานทีนําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ
ตัวบ่ งชีที 38 จํานวนครั งและช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารทีเกียวกับนวัตกรรม สิงประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงาน
วิธีการดําเนินการ
1. วางแผนการแสดงนิทรรศการ เพือเผยแพร่ ข ้อมูลเกียวกับข่าวสาร ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจ ัยและโครงงาน อย่างเป็ นระบบ
2. ได้ด ํ าเนินการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน
ในกิจกรรม OPEN HOUSE 2552 ณ วิทยาลั ยการอาชีพหนองแค, กิจกรรม FIX IT CENTER โดยจัดให้
ผู้ เรี ยนได้เป็ นผู้ เผยแพร่ ผลงานด้วยตนเอง
3. ได้ร่วมกับงานแผนและงบประมาณในการตรวจสอบผลงานทีได้รับคัดเลือกของสถานศึกษา
โดยมีก ารตรวจสอบความก้าวหน้าทุ กๆเดื อน กํากับ ติ ด ตาม ช่ว ยเหลือในกรณี ทีเกิ ด ปั ญหาในการทํา
สิ งประดิษฐ์ นวั ตกรรม งานวิจ ัยและโครงงาน รายงานผลการประเมินต่อฝ่ ายวิชาการ
4. วิทยาลั ยฯ เผยแพร่ ข่าวสารทีเกียวข้องกับ นวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงานผ่านทาง
สือต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต (www.nci.ac.th)
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
โดยได้จ ัด การเผยแพร่ ข ้อมูลเกี ยวกับ การสร้ า งและพัฒ นา นวัต กรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย
และโครงงานทีนําไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนออกสู่ ชุมชน โดยมีจ ํานวนครั งในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจ ัยและโครงงาน จํานวน 46 ครั ง มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้ ได้มีการเผยแพร่ จํ านวน2 ช่องทาง
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มาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ
ข้ อกําหนดที 6.1 ใช้ ภาวะผู ้ นําและการมีวิสัยทัศน์ ของผู ้ บริหารในการผสมผสานความร่ วมมือ
ของบุคลากรในวิทยาลัย และหน่ วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัว บ่ ง ชี ที 39 ระดับ คุ ณ ภาพการบริ หารงาน ของผู ้ บ ริ หารที สอดคล้ อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์
และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้ วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
วิธีการดําเนินการ
1. ผู้บริ หารสถานศึก ษามีวิสัยทัศน์และนโยบายในการจัด การบริ ห าร จัด การเรี ยนการสอน
ทีสอดคล้ องกับปรัชญาของสถานศึกษา มีการพั ฒนาวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ น ชุมชน และพั ฒนาชาติ
2. จัด ระบบแผนงานการบริ หารสถานศึก ษา กําหนดแผนภูมิบุค ลากรเพือการกระจายอํานาจ
ให้บุคลากรของสถานศึกษา ได้ก ํ าหนดทิศทางดํ าเนินงานและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการ
กํ าหนดทิศทางในการบริ หาร เพือให้สอดคล้ องและเป็ นไปตามพั นธกิจของสถานศึกษาในด้านต่างๆ
3. ประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานฝ่ ายต่างๆ และผู้ มีส่วน
เกียวข้องกับการจัดทํ าแผนงานปฏิบัติงานประจํ าปี แผนขอครุ ภ ัณฑ์ สิ งก่อสร้างและการจัดสรรงบประมาณ
เพือดํ าเนินการในด้านต่างๆ
4. จัดการบริ หารการศึกษาโดยเน้น ผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งภายนอก
และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษาเพือพั ฒนาความรู้ของผู้ เรี ยน
5. คําสั งแต่งตั งมอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษา รับผิด ชอบตามแผนงานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ เพือดํ าเนินการและสรุ ปผลดํ าเนินการ กํ าหนดให้มีการ กํ ากับ ติดตาม ลแะประเมินผลการดํ าเนินงาน
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ บริ หารงานได้จ ัดทํ าแผนปฏิบัติการประจํ าปี ทุกปี งบประมาณ โดยมีการกระจายอํ านาจ
ให้แผนกงานต่างๆ เสนอโครงการเพือการพัฒนาและดําเนิ นการ มีก ารประชุ มคณะกรรมการวิทยาลัย
พิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณทีได้รับโดยพิจ ารณาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
ของวิทยาลั ยก่อนอนุม ั ติให้ด ําเนิ นการ ในการบริ หารวิทยาลัยได้เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ นกรรมการที
ปรึ ก ษา เพือรั บฟังความคิ ด เห็ น แต่ ไม่ได้เชิ ญกรรมการประชุมมาเป็ นเวลานานกว่า 1 ปี ในการจัด ทํา
แผนปฏิบัติการได้ให้ทุกแผนกงานจัดโครงการตอบสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อย่างครบถ้ วน เมือสิ นสุดปี งบประมาณมีการสรุ ปรายงานอยู่เป็ นประจํ า โดยวิทยาลัยบริ หารจัดการโดยใช้
หลักการบริ หารวิทยาลัยครบถ้วนทุก ส่ ว น ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ บุ คลากรต่ อระบบการ
บริ หารและผลสัมฤทธิ ของการบริ หารอยู่ในระดับดี ปฏิบัติ จํานวน 8 ข้ อ
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ข้ อกําหนดที 6.2 ใช้ ภาวะผู ้ นําและการมีวิสัยทัศน์ ของผู ้ บริหารในการผสมผสานความร่ วมมือ
ของบุคลากรในวิทยาลัย และหน่ วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ ง ชีที 40 ร้ อยละของบุ คลากรในสถานศึก ษาทีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ
1. วิท ยาลัย ฯ มี ก ารดํา เนิ น การจัด ทําคํา สั งมอบหมายหน้า ที ความรั บ ผิด ชอบของบุ ค ลากร
ในวิทยาลั ยฯ และมีคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าทีต่างๆ
2. วิทยาลั ยฯ มีการคัดเลือกครู ดีเด่น ในปี การศึกษา 2552
3. วิ ท ยาลัย ฯ มี ก ารพิ จ ารณาเลื อนขั นเงิ น เดื อ นแก่ ข ้า ราชการครู โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ และผลงานเชิงประจักษ์
4. วิทยาลั ยฯ จัดดํ าเนินการแจ้งเวียนให้ข ้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทีทํ าการสอน
ทุกคน ยืน/ขอต่อ ขอใบประกอบวิชาชีพครู
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ มีครู ทีมุ่งมั นในการปฏิบัติหน้าที และมีความรับผิดชอบในหน้าที มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างทีดี มีข ้อมูล ตัว อย่าง พบว่า ในการเดิ นทางไปราชการแต่ ละครั ง จะมีการ
มอบหมาย จัดสอนแทน หรื อการสอนชดเชย ให้ก ับนักศึกษา มีการเข้าร่ มกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และตรงต่อเวลา ครู มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการทําวิจ ัย และมีการพัฒนา ตนเอง
เสมอ มีข ้อมูลและพบว่า มีการทํ าวิจ ัยในชั นเรี ยน มีการค้นคว้ าและเข้ารับการฝึ กอบ
รมและศึกษาต่อ ในด้าน
ต่างๆ เพือนําความรู้มาพั ฒนาตนเองและนักศึกษา โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.66
มาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ
ข้ อกําหนดที 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ เพือการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่ งชีที 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ ของสถานศึกษา
วิธีการดําเนินการ
1. มีการกํ าหนดและดํ าเนินการจัดทํ าข้อมูลพื นฐาน เพือใช้ ในการตัดสินใจและวางแผนในการ
พั ฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมั ย สามารถใช้งานได้
2. บุคลากรในฝ่ ายงานและคณะกรรมการทีรับผิดชอบ ดํ าเนินการจัดทํ าข้อมูลพื นฐานทีจํ าเป็ นใน
การทํ างาน ประสานกั นเป็ นเครื อข่าย พร้อมทั งทํ าการพั ฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมั ย

ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
วิทยาลั ยฯ มีข ้อมูลพื นฐานเพือการบริ หารและตัดสินใจ เช่น จํ านวนสถานประกอบการทีอยู่ในเขต
บริ การ มีข ้อมูลโรงเรี ยนและจํานวนนักเรี ยนทีวิทยาลัยสามารถให้บริ ก าร มีข ้อมูลประเภทแรงงานและ
จํ านวนทีตลาดแรงงานต้องการ เพือใช้พิจารณาเปิ ดสาขาทีจะสอน รวมถึงการส่งนักศึกษาฝึ กงานร่ วมจัดทวิ
ภาคี มีการแลกเปลียนข้อมูลทีเกียวข้องร่ วมกับวิทยาลั ยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและโรงเรี ยน
เอกชนทีจัด การศึก ษาด้านอาชี ว ศึก ษา มีการมอบหมายให้งานที เกี ยวข้องดูแลรั ก ษาข้อมูล แต่ย ังไม่ได้
รวบรวมข้อมูลไว้ อย่างเป็ นระบบและจัดฐานข้อมูลให้สมบูรณ์และสะดวกต่อการใช้ในการบริ หารจัดการ
โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับพอใช้ คือ สามารถปฏิบัติตามแบบสํารวจข้อมูลได้1-4 ข้อ

มาตรฐานที 7 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที 7 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชีที 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือง
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนือง ประกอบด้วยระบบ
พั ฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพกระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ
ขั นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ นโยบายและแผนงานการ
ประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรื อหน่ วยงานทีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือประกันคุณภาพ
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลั พธ์และการนําผลการประเมินมาใช้ในการ
พั ฒนาคุณภาพการศึกษาทีจะส่งผลให้ผู้ เรี ยน และจะจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ งขึ น
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบกลไกประกันคุณภาพภายในทีสมบูรณ์ประกอบด้วย การพั ฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนืองเป็ นประจํ าทุกปี
2. สถานศึกษามีกลไกการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ด้านระบบโครงสร้างการบริ หารด้าน
บุคลากร แลด้านการปฏิบัติงานตามพั นธกิจ
3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการการ
บริ หารการศึก ษาที เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา โดยได้รั บการ
สนับสนุนจากต้นสังกัดและชุมชนมีส่วนร่ วม
4. สถานศึ ก ษามีม าตรฐานและตัว บ่ ง ชี ที สอดคล้อ งกับมาตรฐานการศึก ษาระดับ อาชี ว ศึ ก ษา
ครอบคลุมปั จจัยที มีผลกระทบอย่างครบถ้วน ทั งปั จจัยนําเข้า กระบวนการจัด การศึก ษา และผลผลิต
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในปั จ จัย ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนืองมีการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ โดยมีการปฏิบัติ 1-3 ข้อ

มาตรฐานที 7 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชีที 43 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการดําเนินการ
1. วิทยาลัยฯ ได้จ ัดตั งสํานัก งานประกัน คุ ณภาพสถานศึก ษาขึ น เพือประสานงาน สนับสนุ น
รวมทั งประชาสัมพัน ธ์ก ารดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา กับหน่ ว ยงานภายในและภายนอก
วิทยาลั ยฯ และรายงานผลการดํ าเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
2. วิทยาลัยฯ ได้แต่ งตั งคณะกรรมการจัด การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาขึ น ภายใต้ก ารบริ หาร
จัดการของหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เพือเสนอแนะนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติ รวมทั งการ
พั ฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมั ย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ค ํ าปรึ กษาและสนับสนุน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของงาน แผนกวิชา และแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในขึ น เพือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. สถานศึ ก ษาได้ด ํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานและตัว บ่ ง ชี ที สอศ.
และ สมศ. เพือการรับรองมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ร่ วมกับคณะกรรมการ
จัด ระบบและกลไกการประกัน ฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย และรายงานภายใน
ระยะเวลาทีกํ าหนด
ผลการดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริ มสนับสนุนบุคลากรทุกท่านให้มีการดํ าเนิ นการจัดทําSAR ระดับแผนกวิชา
งานในฝ่ ายต่างๆ เพือนําผลสัมฤทธิ ทีได้มาสรุ ปรายงานการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีได้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั งสาธารณชน
และได้น ําผลการประเมินมาใช้ปรั บปรุ งการบริ หารให้ได้มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพของ
สถานศึกษาโดยมีการดํ าเนินการอย่างต่อเนืองและมีนวั ตกรรมทีพั ฒนาขึ น มีการปฏิบัติทีเป็ นเลิศ หรื อเป็ น
แหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอืน รวมทั งเกิดการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ยนให้สูงขึ น โดยมีก ารประเมินอยู่ใน
ระดับ พอใช้ โดยมีการปฏิบัติ 1-2 ข้อ

บทที 4
สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

1 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมี
ดี มากกว่า ร้อยละ 74
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตาม พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
เกณฑ์ทีกํ าหนดตามชั นปี
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ดี

พอใช้


ปรับปรุง

-

-

-

ผู ้ เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนผ่านเกณฑ์เฉลีย 65.56 %

2.ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีได้ รับ
การเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

3 ร้อยละของผู ้ เรี ยนที
สามารถประยุกต์หลั กการ
ทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้ แก้ ปัญหา
ในการปฏิบ ั ติงานอาชีพอย่าง
เป็ นระบบ
4 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีท ั กษะ
การใช้ ภาษาสื อสารด้ านการ
ฟัง การอ่านการเขียน และ
การสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผู ้ เรี ยนทีสามารถประยุกต์
หลั กการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้ แก้ ปัญหาใน
การปฏิบ ั ติงานอาชีพอย่างมี
ระบบเฉลีย 61.76 %



ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผู ้ เรี ยนทีมีท ั กษะการใช้ ภาษา
สื อสารด้ านการฟัง การอ่านการ
เขียนและการสนทนาทั ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เฉลีย 73.01 %



5 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมี
ความสามารถใช้ ความรู ้
และเทคโนโลยีทีจํ าเป็ น
ในการศึกษาค้ นคว้ าและ
ปฏิบ ั ติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผู ้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้
ความรู ้และเทคโนโลยีทีจํ าเป็ น
ในการศึกษาค้ นคว้ าและ
ปฏิบ ั ติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม เฉลีย 73.68%



-

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

6 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมี
คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเหมาะสม
และมีมนุษย์ สัมพั นธ์ทีดี
7 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
วิชาชีพ
8 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
วิชาชีพชั นสู ง
9 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพที
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

10 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ
ชั นสู งทีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ตัวบ่ งชีที

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

ดี มากกว่า ร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60 – 74
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

เกณฑ์ การประเมิน

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ผู ้ เรี ยนทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพทีเหมาะสมและมี
มนุษย์ สัมพั นธ์ทีดีเฉลีย
83.38 %
ผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา เฉลีย
37.54 %

ผลการประเมิน

ดี


ปรับปรุง



-

-

ผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเฉลีย
98.88 %



-

-

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

พอใช้

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

-

-

-

-

ผลการประเมิน

ข้ อมูล/
หลักฐาน

สนับสนุน

11 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาทีได้ งานทํ าใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ดี มากกว่า ร้อยละ 59
พอใช้ ร้อยละ 50 - 59
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 50

ผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีได้ งานทํ าใน
สถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน
1 ปี เฉลีย 100 %

12 ระดั บความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ทีมีต่อคุณลักษณะทีพึง
ของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษา

ดี 4.00 – 5.00
พอใช้ 3.50 – 3.99
ปรับปรุง 1.00 – 3.49

ระดั บความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ทีมีต่อคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ ด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาเฉลีย 4.87

ผลการประเมินมาตรฐานที 1

 ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ดี




พอใช้

ปรับปรุง

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

13. ร้อยละหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะทีมีคุณภาพ

ดี มากกว่า ร้อยละ 75
พอใช้ ร้อยละ 60 – 75
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

14. ร้อยละของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ

ดี มากกว่า ร้อยละ 75
พอใช้ ร้อยละ 60 – 75
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

15. ระดั บความพึงพอใจของ ดี
4.00 – 5.00
ผู ้ เรี ยนต่อคุณภาพการสอน พอใช้
3.50 – 3.99
ของผู ้ สอน
ปรับปรุง 1.00 – 3.49

ระดั บคุณภาพของหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาทีมีการพั ฒนาตาม
ความต้ องการอของ
ตลาดแรงงาน เฉลีย 100 %
ระดั บคุร๓พของการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายโดย
เน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญในการ
ฝึ กทั กษะวิชาชีพ มีการฝึ ก
ปฏิบ ั ติจริ ง เพือให้ผู ้ เรี ยนได้
พั ฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศั กยภาพและพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนมี ค่าเฉลีย
100 %
ระดั บความพึงพอใจของ
ผู ้ เรี ยนต่อคุณภาพผู ้ สอนมี
ค่าเฉลียร้อยละ 3.60

16 ร้อยละของงบประมาณ
ทีสถานศึกษาจัดซื อวั สดุ
ฝึ ก อุปกรณ์ สําหรับการ
จัดการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม

ร้อยละของงบประมาณที
สถานศึกษาจัดซื อวั สดุฝึก
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่ างเหมาะสม
มีค่าเฉลีย 18.83 %

ดี มากกว่า ร้อยละ 15
พอใช้ ร้อยละ 10 - 15
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 10

ผลการประเมิน

ดี


พอใช้







ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

ตัวบ่ งชีที

17 ระดั บความเหมาะสม
และเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
สาขาวิชา

18 ระดั บความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรี ยนอาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบ ั ติการ ศูนย์ วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื นทีฝึ ก
ปฏิบ ั ติงานเหมาะสมกั บวิชา
ทีเรี ยนมีบรรยากาศทีเอื อต่อ
การเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด
19. ระดั บความเหมาะสมใน
การจัดศูนย์ วิทยบริ การให้
เหมาะสมกั บวิชาทีเรี ยน มี
บรรยากาศทีเอื อต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด

เกณฑ์ การประเมิน

ดี คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง:ผู ้ เรี ยน1
คน
พอใช้ คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง:
ผู ้ เรี ยน 2 คน
ปรับปรุง คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง:
ผู ้ เรี ยน 3 คนขึ นไป
ดี
ปฏิบ ั ติทุกข้ อ
พอใช้ ปฏิบ ั ติ 1 – 3 ข้ อ
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติ 1 – 2 ข้ อ

ดี
ปฏิบ ั ติทุกข้ อ
พอใช้ ปฏิบ ั ติ 1 – 3 ข้ อ
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติ 1 – 2 ข้ อ

20. ระดั บความเหมาะสมใน ดี
ปฏิบ ั ติทุกข้ อ
การจัดให้มีครุ ภ ั ณฑ์ และ
พอใช้ ปฏิบ ั ติ 1 – 4 ข้ อ
อุปกรณ์
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติ 1 – 3 ข้ อ

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ระดั บความเหมาะสม
และเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
สาขาวิชามีค่าเฉลีย 1: 1

ระดั บความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรี ยนอาคารประกอบ
ห้องเรี ยนห้องปฏิบ ั ติการ ศูนย์
วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื นทีฝึ ก
ปฏิบ ั ติงานเหมาะสมกั บวิชาที
เรี ยนมีบรรยากาศทีเอื อต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดระโยชน์สูงสุ ดมี
ผลการตั ดสิ น แต่ละ
องค์ประกอบในระดั บ พอใช้
ปฏิบ ั ติ 1 – 3 ข้ อ
ระดั บความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์ วิทยบริ การให้เหมาะสมกั บ
วิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอื อ
ต่อการเรี ยนรู ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ผลการตั ดสิ น
แต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดั บ
ปรับปรุ ง ปฏิบ ั ติ 1 – 2 ข้ อ
ระดั บความเหมาะสมในการจัด
ให้มีครุ ภ ั ณฑ์ และอุปกรณ์ผล
การตั ดสิ นใจแต่ละ
องค์ประกอบในระดั บ พอใช้
ปฏิบ ั ติ 1 – 4 ข้ อ

ผลการประเมิน

ดี


พอใช้

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

ปรับปรุง







ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ดี
21. ระดั บคุณภาพการ
จัดระบบความปลอดภั ยของ
สภาพแวดล้ อม สิ งอํ านวย
ความสะดวกทีเอื อต่อการ
เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขา
งาน

ดี มากกว่า ร้อยละ 70
พอใช้ ร้อยละ 60 – 70
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 60

22. ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีได้ รับการ
พั ฒนาตามหน้าทีรับผิดชอบ

ดี มากกว่า ร้อยละ 89
พอใช้ ร้อยละ 75 – 89
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 75

ระดั บคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภั ยของ
สภาพแวดล้ อม สิ งอํ านวยความ
สะดวกทีเอื อต่อการเรี ยนรู ้ใน
สาขาวิชา / สาขางาน อยู่ใน
ระดั บ ปรับปรัง มีค่าเฉลียร้อย
ละ 46.66
ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีได้ รับการพั ฒนา
ตามหน้าทีทีรับผิดชอบ มี
ค่าเฉลียร้อยละ 76.00

23. จํ านวนครั งหรื อปริ มาณ ดี มากกว่า 19 ครั งขึ นไป
ในการระดมทรัพยากรจาก พอใช้ 15 – 19 ครั ง
แหล่งต่างๆ ทั งภายในและ ปรับปรุง น้อยกว่า 15 ครั ง
ภายนอกสถานศึกษาเพือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

จํ านวนครั งหรื อปริ มาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพมีการระดม
ทรัพยากร จํ านวน 21 ครั ง

24. จํ านวนสถาน
ประกอบการทีมีการจัด
การศึกษาร่ วมกั บสถานศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

จํ านวนสถานประกอบการทีมี
การจัดการศึกษาร่ วมกั บ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ มี
จํ านวนสถานประกอบการทีเข้ า
ร่ วม จํ านวน 16 แห่ง

ดี สถานประกอบการ 20 แห่ง
ขึ นไป
พอใช้ 15 – 19 สถาน
ประกอบการ
ปรับปรุง สถานประกอบการ
น้อยกว่า 15 แห่ง

พอใช้







ปรับปรุง


ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ดี
25.จํ านวนคน-ชั วโมงของ
ผู ้ เชียวชาญผู ้ ทรงคุณวุฒิ
หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ นทีมี
ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ผู ้ เรี ยน
26. อั ตราส่ วนของผู ้ สอน
ประจํ าทีมีคุณวุฒิด ้ าน
วิชาชีพต่อผู ้ เรี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา

ดี มากกว่า ร้อยละ 89
พอใช้ ร้อยละ 75 – 89
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 75

27. อั ตราส่ วนของผู ้ สอน
ประจํ าต่อผู ้ เรี ยน

้
าต่อ
ดี ผู ้ สอน 1 คน ต่อ ผู ้ เรี ยนน้อยกว่า อั ตราส่ วนของผูสอนประจํ
ผู ้ เรี ยน ผู ้ สอน1 คน ต่อ ผู ้ เรี ยน
25 คน
พอใช้ ผู ้ สอน 1 คน ต่อ ผู ้ เรี ยน 25 21 คน ( 1 : 21)
– 30 คน
ปรับปรุง ผู ้ สอน 1 คน ต่อ ผู ้ เรี ยน
มากกว่า 30 คน

ดี มากกว่า ร้อยละ 100
พอใช้ ร้อยละ 50 - 99
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 50

จํ านวนคน-ชั วโมงของ
ผู ้ เชียวชาญผู ้ ทรงคุณวุฒิ
หรื อภูมิปัญญาท้องถิ นทีมี
ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาผู ้ เรี ยน
มีค่าเฉลีย 87.50 %
อั ตราส่ วนของผู ้ สอนประจํ าทีมี
คุณวุฒิด ้ านวิชาชีพต่อผู ้ เรี ยนใน
แต่ละสาขาวิชามีค่าเฉลีย 100%

ผลการประเมินมาตรฐานที 2  ดี  พอใช้  ปรับปรุ ง





พอใช้


ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ตัวบ่ งชีที

28. จํ านวนครั งของการ
จัดให้ผู ้ เรี ยนพบอาจารย์
ทีปรึ กษา

เกณฑ์ การประเมิน

ดี มากกว่า 25 ครั งต่อปี
พอใช้ 20 – 25 ครั งต่อปี
ปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั งต่อปี

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

จํ านวนครั งของการ
จัดให้ผู ้ เรี ยนพบอาจารย์
ทีปรึ กษา 69 ครั ง

ผลการประเมิน

ดี


พอใช้

29. จํ านวนครั งของการจัด ดี 1 ครั งต่อปี หรื อมากกว่าและ
บริ การตรวจสอบสารเสพติด จํ านวนผู ้ เรี ยนทีได้ รับการตรวจ
ให้ก ั บผู ้ เรี ยน
มากกว่า ร้อยละ 90
พอใช้ 1 ครั งต่อปี หรื อมากกว่า
และจํ านวนผู ้ เรี ยนทีได้ รับการ
ตรวจร้อยละ 80 - 90
ปรับปรุง 1 ครั งต่อปี หรื อมากกว่า
และจํ านวนผู ้ เรี ยนทีได้ รับการ
ตรวจ น้อยกว่า ร้อยละ 80
30 ร้อยละของผู ้ เรี ยนที
ดี น้อยกว่า ร้อยละ 31
ออกกลางคั นเมือเทียบกั บ
พอใช้ ร้อยละ 31 - 40
แรกเข้ า
ปรับปรุง มากกว่าร้อยละ 40

จํ านวนครั งของการจัด
บริ การตรวจสอบสารเสพติด
ให้ก ั บผู ้ เรี ยนเฉลีย 89.39%

31 จํ านวนครั งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่ งเสริ มด้ าน
วิชาการ คุณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ
รวมทั งด้ านบุคลิกภาพและ
มนุษย์ สัมพั นธ์

ดี มากกว่า ร้อยละ 80
พอใช้ ร้อยละ 75 - 80
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 75

จํ านวนครั งและประเภทของ
กิจกรรมทีส่ งเสริ มด้ านวิชาการ
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมทีดี
งามในวิชาชีพ รวมทั งด้ าน
บุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพั นธ์
เฉลีย 76.00 %



32.จํ านวนครั งและ
ประเภทของกิจกรรมที
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์
สิ งแวดล้ อมวั ฒนธรรม
ประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ ง
ศิลปวั ฒนธรรม

ดี มากกว่า ร้อยละ 80
พอใช้ ร้อยละ 75 - 80
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 75

จํ านวนครั งและประเภทของ
กิจกรรมทีส่ งเสริ มการอนุรักษ์
สิ งแวดล้ อมวั ฒนธรรมประเพณี
และทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
เฉลีย 73.33 %



ผลการประเมินมาตรฐานที 3

ปรับปรุง



ร้อยละของผู ้ เรี ยนที
ออกกลางคั นเมือเทียบกั บ
แรกเข้ า เฉลีย 52.70%

 ดี พอใช้  ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน



สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 4 การบริการวิชาชีพสู ่ สังคม
ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

33. จํ านวนและประสิ ทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการที
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
ทั กษะวิชาชีพ

ดี ตั งแต่4 กิจกรรม/ โครงการ
ขึ นไป
พอใช้ 2 – 3 กิจกรรม/ โครงการ
ปรับปรุง 0 – 1 กิจกรรม/
โครงการ

34. ร้อยละของงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทีให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
ทั กษะวิชาชีพต่อ
งบดํ าเนินการ

ดี มากกว่า ร้อยละ 0.20
พอใช้ ร้อยละ 0.11 – 0.20
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 0.11

ผลการประเมินมาตรฐานที 4

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

จํ านวนและประสิ ทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการที
ให้บริ การวิชาชีพและส่ ง
เสริ มความรู ้ในการพั ฒนา
ชุมชนและท้ องถิ นและ
กิจกรรม/โครงการฝึ กทั กษะ
วิชาชีพเพือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 12 กิจกรรม/
โครงการ
ร้อยละของงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทีให้บริ การวิชาชีพและส่ ง
เสริ มความรู ้ในการพั ฒนา
ชุมชนและท้ องถิ นและ
กิจกรรม/โครงการฝึ กทั กษะ
วิชาชีพเพือการประกอบ
อาชีพของประชาชนต่อ
งบประมาณทั งหมดเฉลีย
18.83 %

 ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ผลการประเมิน

ดี




พอใช้

ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐา
น
สนับสนุ
น

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่ งชีที

35. จํ านวนนวั ตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน
36 จํ านวนนวั ตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานทีมีประโยชน์
ในทางวิชาชีพและ/หรื อ
ได้ รับเผยแพร่ระดั บชาติ

เกณฑ์ การประเมิน

ดี มากกว่า ร้อยละ 100
พอใช้ ร้อยละ 75 - 99
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 75
ดี
ตั งแต่3 ชิ น ขึ นไป
พอใช้ 2 ชิ น
ปรับปรุง 1 ชิ น หรื อ น้อยกว่า

37 ร้อยละของงบประมาณ
ทีใช้ ในการสร้าง พั ฒนา
และเผยแพร่ นวั ตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานต่อดํ าเนินการ

ดี มากกว่า ร้อยละ 1.00
พอใช้ ร้อยละ 0.50 – 1.00
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 0.50

38 จํ านวนครั งและช่อง
ทางการเผยแพร่ ข ้ อมูล
ข่าวสารเกียวกั บนวั ตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานทีนํ าไปใช้ ในการ
พั ฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ

ดี 4 ครั ง และ 4 ช่องทาง/ผลงาน
หรื อมากกว่า
พอใช้ 2 – 3 ครั ง และ 2 – 3
ช่องทาง/ผลงานหรื อมากกว่า
ปรับปรุง 1 ครั ง และ1 ช่องทาง/
ผลงานหรื อมากกว่า

ผลการประเมินมาตรฐานที 5

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

จํ านวนนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน มี
ค่าเฉลียร้อยละ 100
จํ านวนนวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานทีไปใช้
ประโยชน์ในการพั ฒนาการ
เรี ยนการสอน การประกอบ
อาชีพและ/หรื อการพั ฒนา
ชุมชน ท้ องถิ นและประเทศซึ ง
นํ าไปสู่ การแข่งขั นใน
ระดั บชาติ จํ านวน 31 ชิ น
ร้อยละของงบประมาณ
ทีใช้ ในการสร้าง พั ฒนา
และเผยแพร่ นวั ตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานต่องบประมาณ
ทั งหมดค่าเฉลีย 4.24 %
จํ านวนครั งและช่องทางการ
เผยแพร่ ข ้ อมูลข่าวสารเกียวกั บ
นวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานทีนํ าไปใช้ ในการ
พั ฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ
46 ครั ง2 ช่องทาง

 ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ผลการประเมิน

ดี


พอใช้







ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ
ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

39. ระดั บคุณภาพการบริ หาร ดี มากกว่า 8 ข้ อ
ของผู ้ บริ หารทีสอดคล้ องกับ พอใช้ 6 - 7 ข้ อ
แผนพั ฒนาหรื อแผน
ปรับปรุง น้อยกว่า 6ข้ อ
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วน
ร่ วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้ วยความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
40. ร้อยละของบุคลากร
ในสถานศึกษาทีสามารถ
ปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
41. ระดั บคุณภาพของ
การจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู ้ของ
สถานศึกษา

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ระดั บคุณภาพการบริ หาร
ของผู ้ บริ หารทีสอดคล้ องกับ
แผนพั ฒนาหรื อแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วม
ของประชาคมอาชีวศึกษาด้ วย
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ครบทั ง8 ข้ อ

ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีสามารถปฏิบ ั ติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม ค่าเฉลีย 90.66 %
ดี ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 4 หรื อปฏิบ ั ติ ระดั บคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการ
ครบทั ง5 ข้ อ
ความรู ้ของสถานศึกษา สามารถ
พอใช้ ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 3
ปฏิบ ั ติ 1 – 4 ข้ อ
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 2
หรื อไม่ด ํ าเนินการ
ดี มากกว่า ร้อยละ 90
พอใช้ ร้อยละ 85 - 90
ปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 85

ผลการประเมินมาตรฐานที 6

 ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ผลการประเมิน

ดี


พอใช้





ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชีที

เกณฑ์ การประเมิน

สั มฤทธิ ผล
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ดี
42. ระบบกลไกในการ
ประกั นคุณภาพภายในที
ก่อให้เกิดการพั ฒนา
สถานศึกษา

ดี ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 4 หรื อปฏิบ ั ติ
ครบทั ง5 ข้ อ
พอใช้ ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 3
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 2
หรื อไม่ด ํ าเนินการ

ระบบกลไกในการประกั น
คุณภาพภายในทีก่อให้เกิดการ
พั ฒนาสถานศึกษา มีการปฏิบ ั ติ
1 – 3 ข้ อ

43. ประสิ ทธิผลของการ
ประกั นคุณภายใน

ดี ปฏิบ ั ติครบทั ง3 ข้ อ
พอใช้ ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 – ข้ อ 2
ปรับปรุง ปฏิบ ั ติข ้ อ 1 เพียงข้ อง
เดียว

ประสิ ทธิผลของการประกั นคุณ
ภายใน มีการปฏิบ ั ติ 1 – 2 ข้ อ

ผลการประเมินมาตรฐานที 7

 ดี  พอใช้  ปรับปรุง

บทที 5

พอใช้




ปรับปรุง

ข้ อมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน

วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี และ แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต
วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
จุดเด่ น
จุดทีต้ องพัฒนา
1. ร้อยละของผู ้ สําเร็จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
1 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตาม
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตาม หลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
เกณฑ์ทีกํ าหนดตามชั นปี
วิชาชีพ
2 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีสามารถประยุกต์หลั กการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้ แก้ ปัญหาในการ
ปฏิบ ั ติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
3ด้ านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้ ความรู ้และ
เทคโนโลยีทีจํ าเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ าและ ปฏิบ ั ติงาน
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
5 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเหมาะสมและ มีมนุษย์
สัมพั นธ์ทีดี
6 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
วิชาชีพ ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีได้ งานทํ าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน
1 ปี
8 ระดั บความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อ
คุณลั กษณะทีพึงประสงค์ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู ้ สําเร็ จการศึกษา

วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน

จุดเด่ น
1 ร้อยละของหลั กสู ตรฐานสมรรถนะทีมีคุณภาพ
2 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
3 ระดั บความพึงพอในของผู ้ เรี ยนต่อคุณภาพการสอนของ
ครู ผู ้ สอน
4 ร้อยละของงบประมาณทีสถานศึกษาจัดซื อวั สดุฝึก
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสม
5 ระดั บความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
6 ระดั บความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบ ั ติการ ศูนย์ วิทยบริ การ โรง
ฝึ กงาน พื นทีฝึ กปฏิบ ั ติงาน เหมาะสมกั บวิชาทีเรี ยน มี
บรรยากาศทีเอื อต่อการ เรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
7 ระดั บความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภ ั ณฑ์ และอุปกรณ์
8 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้ รับการพั ฒนา
ตามหน้าทีทีรับผิดชอบ
9 จํ านวนครั งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
10 จํ านวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษาร่ วมกั บ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ
11 จํ านวนคน-ชั วโมง ของผู ้ เชียวชาญ ผู ้ ทรงคุณวุฒิ หรื อ
ภูมิปัญญาท้ องถิ น ทีมีส่วนร่ วมในการพั ฒนาผู ้ เรี ยน
12 อั ตราส่ วนของผู ้ สอนประจํ าทีมีคุณวุฒิด ้ านวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
13 อั ตราส่ วนของผู ้ สอนประจํ าต่อผู ้ เรี ยน

จุดทีต้องพัฒนา
1 ระดั บความเหมาะสมในการจัดศูนย์ วิทยบริ การให้
เหมาะสมกั บวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศ ทีเอื อ ต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2 ระดั บคุณภาพการจัดระบบความปลอดภั ย ของ
สภาพแวดล้ อม สิ งอํ านวยความสะดวกทีเอื อต่อการเรี ยนรู ้
ในสาขาวิชา/สาขางาน

วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
จุดเด่ น

จุดทีต้ องพัฒนา

1 จํ านวนครั งของการจัดให้ผู ้ เรี ยนพบอาจารย์ ทีปรึ กษา
2 จํ านวนครั งของการจัดบริ การตรวจสอบสารเสพติด
ให้ก ั บผู ้ เรี ยน
3 จํ านวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริ มด้ าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ทีดี งามในวิชาชีพ
รวมทั งด้ านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพั นธ์
4 จํ านวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์สิ งแวดล้ อมวั ฒนธรรม ประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ ง
ศิลปวั ฒนธรรม

1 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีออกกลางคั นเมือเทียบกั บแรกเข้ า

วิเคราะห์ ผลการประเมินมาตรฐานที 4 การบริการวิชาชีพสู ่ สังคม
จุดเด่ น
1.จํ านวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการที
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทั กษะวิชาชีพ
วิชาชีพเพือการประกอบอาชีพของประชาชน
2.ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทีให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทั กษะวิชาชีพต่องบดํ าเนินการ

จุดทีต้ องพัฒนา

วิเคราะห์ ผลการประเมินมาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
จุดเด่ น
1 จํ านวนนวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
2 จํ านวนนวั ตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที
นํ าไปใช้ ประโยชน์ทางวิชาอาชีพและ/ หรื อได้ รับการ
เผยแพร่ ระดั บชาติ
3 ร้อยละของงบประมาณทีใช้ ในการสร้าง พั ฒนา และ
เผยแพร่ นวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบดํ าเนินการ
4 จํ านวนครั งและช่องทางการเผยแพร่ ข ้ อมูลข่าวสาร
เกียวกั บนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ โครงงาน

จุดทีต้ องพัฒนา

วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ
จุดเด่ น
1 ระดั บคุณภาพการบริ หารงานของผู ้ บริ หารทีสอดคล้อง
กั บแผนยุทธ์ศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้ วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
2 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีสามารถปฏิบ ั ติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
3 ระดั บคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู ้ของสถานศึกษา

จุดทีต้ องพัฒนา

วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานที 7 การประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่ น
1 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพทีก่ อให้ เกิดการพัฒนา
สถานศึ กษา
2 ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

จุดทีต้ องพัฒนา

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลั ยการอาชีพหนองแค ได้ก ํ าหนดการพั ฒนาสถานศึกษา โดยจัดทํ าในรู ปแบบของโครงการ
/
กิจกรรม/ พอสรุ ปในภาพรวมดังต่อไปนี
มาตรฐานที 1 ผู ้เรียนและผู ้สําเร็จการศึกษา
1 เข้าค่ายลูกเสือวิสามั ญ
2 เข้าประจํ ากองลูกเสือวิสามั ญ
3 วั นคล้ ายวั นสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4 ลกเสือวิสามั ญอาสาพั ฒนา
5 วันมหาธีรราชเจ้า 26 พฤศจิกายน
6 แนะแนวสัญจร
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรี ยนชั น ปวช.3 และปวส. 2
8 ติดตามผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปวช. มีงานทํ า
9 เงินออมเพือการศึกษา
10 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
11 แข่งขันทั กษะวิชาชีพ
12 บูรณาการการเรี ยนการสอน(สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
13 วั นภาษาไทยแห่งชาติ
14 พั ฒนาบุคลิกภาพนักบัญชีทีดี
15 ติวเข้มมาตรฐานวิชาชีพ
16 จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
17 หารายได้ระหว่างเรี ยน
18 เถ้ าแก่น้อย
มาตรฐานที 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
1 จัดซื อวั สดุสํานักงาน
2 จัดซื อครุ ภ ั ณฑ์ภายในวิทยาลั ย
3 จัดทํ าโปสเตอร์และแผ่นพั บประชาสัมพั นธ์

4 จัดทํ าทํ าเนียบผู้ บริ หาร
5 ปรับปรุ งนํ าประปา
6 พั ฒนาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลั ย
7 ปรับปรุ งห้องพั กครู เวร
8 ปรับปรุ งกรองนํ าบาดาล
9 ปรับปรุ งโต๊ะโรงอาหาร
10 จัดตั งศาลพระภูมิ
11 ย้ ายเสาธง
12 ก่อสร้างอาคารไฟฟ้ า
13 ติดตั งระบบไฟฟ้ าระหว่างอาคารเรี ยน3 กับอาคารช่างเชือม
14 ติดหลอดไฟฟ้ ารอบรั ว
15 ก่อสร้างทีระบายนํ า
16 จัดทํ าชั นวางของงานพั สดุ
17 จัดทํ าห้องพั กครู
18 จัดทํ าห้องทฤษฎีและห้องสมุดแผนกเครื องกล
19 จัดทํ าห้องเก็บวั สดุฝึกแผนกเครื องกล
20 ปรับปรุ งพื นทีการปฏิบัติงาน
21 จัดทํ าตู้ห้องปฏิบัติการ
22 จัดซื อวั สดุก ั นห้องเรี ยนแผนกไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
23 อบรมพั ฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยน
24 วั สดุจ ัดทํ าคลั งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชา
25 พั ฒนาแผนกสาขางานบัญชี ห้อง632
26 ปรับปรุ งห้องเรี ยนแผนกบัญชี ห้อง 633
27 ทัศนศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์
28 ทัศนศึกษาเพือพั ฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา
29 ส่งเสริ มคุณธรรมพั ฒนาบุคลากรไหว้ พระ9 วั ด
30 อบรมเพือเพิ มประสิทธิภาพบุคลากร
31 จัดทํ าห้องให้ค ํ าปรึ กษานักเรี ยน

32 กิจกรรมศึกษาดูงาน
33 จัดทํ ารถบริ การเคลือนที
34 ทัศนศึกษาดูงานแผนกช่างยนต์
35 พั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ตแผนกช่างไฟฟ้ า
36 ทัศนศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ า
37 จัดซื อวารสาร 12 เดือน
38 สํารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
39 พั ฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
40 พั ฒนาสือการเรี ยนการสอน
41 จัดซื อวั สดุสือโสตฯ
42 สร้างความร่ วมมือระหว่าสถานประกอบการ
มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
1 ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
2 วิจ ัยคุณธรรมพื นฐาน 8 ประการของนักศึกษา
3 กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม
4 กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ
5 ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรี ยนนักศึกษา
6 บริ จาคโลหิต เพือเฉลิมฉลองในวโรกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ81
พรรษา
7 ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้การป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
9 เชิญวิทยากรอบนมเชิงปฏิบัติการพั ฒนาผู้ เรี ยนเว็บไซต์
10 เพิ มศั กยภาพผู้ เรี ยนด้านพั ฒนาเว็บไซต์
11 ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
12 เยียมบ้านนักเรี ยนแผนกคอมพิวเตอร์

มาตรฐานที 4 การบริการสู ่ วิชาชีพสังคม
1. งาน Open House
มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
1 งาน Open House
2 อบรมการทํ าวิจ ัยแบบง่าย
3 วั นวิทยาศาสตร์
มาตรฐานที 6 ภาวะผู ้นําและการจัดการ
1 อบรมเขียนแผนกลยุทธ์ 3 – 5 ปี
2 พั ฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูล(Data Warehouse)
3 ขยายสัญญาณพื นทีให้บริ การอินเตอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐานที 7 การประกันคุณภาพภายใน
1 ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํ าปี 2552
2 อบรมพั ฒนางานประกันคุณภาพ
สิงทีต้องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1.ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื อวั สดุ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน
2.ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพั ฒนาบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงาน
ทั งภาครัฐ และ เอกชน
3.ความช่วยเหลือด้านงบประมาณค่าสาธารณูปโภค สิ งปลูกสร้าง
4.ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และ เทคโนโลยีด ้านต่างๆ

ภาคผนวก

สารบั ญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
บทที 1 บทนํา
1. ข้อมูลเกียวกับสถานศึกษา
2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลั ย
3. จุดเด่นของสถานศึกษา
4. เป้ าหมาย สภาพความสําเร็ จทีคาดหวั งตามแผนพั ฒนาสถานศึกษา
บทที 2 สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์ ปรัชญา พั นธกิจ เป้ าหมาย
2. นโยบายวิทยาลั ยการอาชีพหนองแค
3. แผนภูมิบริ หารสถานศึกษา
4. ลั กษณะของการบริ หาร
5. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
บทที 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี
1. มาตรฐานที 1 ผู้ เรี ยนและผู้ สําเร็ จการศึกษาวิชาชีพ
2. มาตรฐานที 2 หลั กสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. มาตรฐานที 3 กิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน
4. มาตรฐานที 4 การบริ หารวิชาชีพสู่สังคม
5. มาตรฐานที 5 นวั ตกรรมและการวิจ ัย
6. มาตรฐานที 6 ภาวะผู้ น ําและการจัดการ
7. มาตรฐานที 7 มาตรฐานประกั นคุณภาพภายใน
บทที 4 สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี
บทที 5 วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี
และ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
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