
คํานํา 

เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาํปีการศึกษา  

2552  ฉบบันี�   วิทยาลยัการอาชีพสตึกจดัทาํขึ�นเพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542  หมวด  6   เรื�อง  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษากาํหนดใหม้ีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  เพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับซึ� งประกอบดว้ยระบบการประกัน

คุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก  และในมาตรา  48  กาํหนดใหห้น่วยงานในตน้สงักดั  

และสถานศึกษาจดัใหม้ีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ�งใหถ้ือว่าการประกนัคุณภาพภายใน

เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหารการศึกษาที�ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง  โดยจะตอ้งจดัทาํรายงาน

ประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและเพื�อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก

ต่อไป 

 ปีการศึกษา  2552  วิทยาลยัการอาชีพสตึก ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกรอบของ

มาตรฐานอาชีวศึกษา  ซึ�งประกอบดว้ย  7  มาตรฐาน  43   ตวับ่งชี�  และไดท้าํการประเมินตนเองโดยใช้

เครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  และวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบของมาตรฐานอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน       

43   ตวับ่งชี�   สรุปผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื�อนาํไปสู่การพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
        

            งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

                     มิถุนายน  2553  
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      บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  

1. ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ตั� งอยู่บนถนนบุรีรัมย ์ - มหาสารคาม ตาํบลนิคม อาํเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย ์ 

รหสัไปรษณีย ์ 31150 หมายเลขโทรศพัท ์ 0-4468-0114  โทรสาร  0-4468-0114  วิทยาลยัการอาชีพสตึก

ตั�งอยูห่่างจากอาํเภอสตึกประมาณ   3  กิโลเมตร  และมีพื�นที�ทั�งหมด  ประมาณ  170  ไร่ 

 วิทยาลยัการอาชีพสตึก  เปิดทาํการเรียนการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และ  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ดงันี�  

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  เปิดสอน 

- สาขางานยานยนต ์

- สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

- สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 

- สาขางานช่างซ่อมบาํรุงเครื�องจกัรกล 

- สาขางานการบญัชี 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.)  เปิดสอน 

- สาขางานการบญัชี 

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์

- สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 

- สาขางานเทคโนโลยสีาํนกังาน 

 

2.  แนวปฏบิัตทิี�ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ในการพฒันา 

  ในการดาํเนินการไปสู่เป้าหมายการพฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษา  วิทยาลยัไดด้าํเนินการ 

  2.1 ความรับผดิชอบของบุคลากรในวิทยาลยั ไดม้กีารจดัแบ่งความรับผดิชอบในการ

รวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงาน เป็นรายมาตรฐาน และรายตวับ่งชี�  

  2.2  จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายใน เพื�อใหบุ้คลากรไดน้าํส่งขอ้มลู

ใหผู้รั้บผดิชอบ ทาํการรวบรวมและทาํการวิเคราะหข์อ้มลู 
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  4.3  มีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั�งในระยะปานกลาง และแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี โดยมกีาํหนดเป้าหมายและกลยทุธด์งันี�  

   

ตารางที� 1 แสดงกลยุทธ์สนบัสนุนการดําเนินงาน 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลยุทธ์สนบัสนุนการดําเนนิงาน 

1.  ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 

     และผูส้าํเร็จการศึกษา 

     วิชาชีพ  

 

   พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตร 

ที�เหมาะสมกบัเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยทีี�  

เปลี�ยนแปลง  

  พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้น  

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใหส้ามารถนาํมาประยกุต ์

       ใชใ้นงานอาชีพได ้

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   

        เหมาะสม 

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีี�

จาํเป็นในการศกึษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามใน   

      วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที�เหมาะสมและมนุษยส์มัพนัธที์�ดี 

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะในการหางานทาํ   

        การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 

 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศกึษา                     

       ที�สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
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ตารางที� 1  (ต่อ) 

  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลยุทธ์สนบัสนุนการดําเนนิงาน 

2.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

     และการจดัการเรียน 

     การสอน 

 

 ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 จดักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

 จดัสถานที�เรียน สถานที�  ฝึกปฏิบติังาน สถานที�ศกึษาคน้ควา้

ใหเ้หมาะสม ทั�งในสาขางาน สถานประกอบการ และแหล่ง

การเรียนรู้อื�นๆ 

 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม  และสิ�งอาํนวย

ความสะดวก ที�เอื�อต่อการเรียนรู้  

 พฒันาบุคลากรทุกคนของสาขางานในงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง

เป็นระบบและต่อเนื�อง 

 ระดมทรัพยากรจากทั�งภายในและภายนอก ร่วมกนัจดั      

      การศึกษาทั�งในระบบและทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

3.  ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและ      

มีประสิทธิภาพ 

 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพ และมนุษย์

สมัพนัธ ์

 จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม วฒันธรรม 

ประเพณีและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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ตารางที� 1  (ต่อ)  

  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลยุทธ์สนบัสนุนการดําเนนิงาน 

4.  ดา้นการบริการวิชาชีพ 

      สู่สงัคม 

 บริการวิชาชีพที�เหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน   

        สงัคมองคก์ร ทั�งภาครัฐและเอกชนเพื�อการพฒันาประเทศ     

        อยา่งต่อเนื�อง 

 จดัสรรงบประมาณเพื�อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ  

        และสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพที�กาํหนด 

 

5.  ดา้นนวตักรรม 

     และการวิจยั   

 

 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรม  

สิ�งประดิษฐง์านวิจยั  และโครงงานที�นาํไปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม และประเทศชาติ 

 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่

นวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�นาํไปใช้

ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  และ

ประเทศชาติ 

 จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  

สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�นาํไปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

6.  ดา้นภาวะผูน้าํ 

     และการจดัการ 

 

 ใชภ้าวะผูน้าํและการมวีิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการ  

       ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสาขางาน หรือ  

         บุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

 จดัระบบการดูแลบุคลากรของสาขางาน ดา้นคุณธรรม  

         จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

        จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันา      

         สาขางานอยา่งเหมาะสม 
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ตารางที� 1  (ต่อ)  

  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลยุทธ์สนบัสนุนการดําเนนิงาน 

7.  การประกนัคุณภาพภายใน  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสาขางาน 

 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบแผนพฒันา 

       คุณภาพสาขางาน 

 จดัทาํคู่มือการใชต้วับ่งชี� ที�ไดม้าตรฐาน 

 จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังานเพื�อความยดืหยุน่และระบุ 

       ระยะเวลาในการทาํงาน 

 จดัทาํปฏิทินงานประกนัคุณภาพเพื�อใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลู 

       อยา่งเป็นระบบ 

 จดัทาํคาํสั�งแต่งตั�งการทาํงานประกนัของวิทยาลยัฯ เพื�อให ้

        เกิดความตระหนกัในการทาํงาน 

 จดัทาํคาํสั�งแต่งตั�งการทาํงานประกนัคณุภาพภายในของ 

        สาขางานการบญัชีเพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในการทาํงาน  

          และจดัเก็บงาน 

 จดัทาํรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลเพื�อวดั  

       ประสิทธิภาพ  การทาํงานรายบุคคล 

 จดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสาขางานเพื�อวดั 

        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสาขางาน 
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3.  สรุปผลการประเมนิ 

 3.1  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 1 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการ 
เรียนตามเกณฑท์ี�กาํหนดตามชั�นปี 

70% 80     

2.ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการเทียบโอน 
ผลการเรียนรู้ 

- - - - - - 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถประยกุต ์
หลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพ 
อย่างเป็นระบบ 

70% 66     

4. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะการใชภ้าษา 
สื�อสารดา้นการฟังการอ่านการเขียน 
และการสนทนาทั�งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 

50% 80     

5. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใช ้
ความรู้และเทคโนโลยีที�จาํเป็นในการศึกษา 
คน้ควา้และปฏบิติังานวิชาชีพไดอ้ย่าง 
เหมาะสม 

70% 61     

6. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดี

งามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษย์

สัมพนัธ์ที�ดี 

75% 90.25     

7. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ�  
ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

75% 90     

8. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ�  
ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ 
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั�นสูง 

75% 90     

9. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

60% 79.21     

10. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงที�ผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

60% 77.27     

11. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ไดง้านทาํ 

ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 

อิสระและศึกษาต่อภายใน1 ปี 

10% 87.59     
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ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

12. ระดบัความพึงพอใจของสถานระกอบการ 
ที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงคด์า้น 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

คะแนน

เฉลี�ย 

4.00-5.00 

4.42     

 

มาตรฐานที� 1ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 จุดเด่น 

  1. (ตวับ่งชี� ที�1 ) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนดตามชั�นปี 

  2.(ตวับ่งชี� ที�  4) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมีทกัษะการใชภ้าษาสื�อสารดา้นการฟังการอ่านการเขียน

และการสนทนาทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  3. (ตวับ่งชี� ที� 5) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมคีวามสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีี�จาํเป็นใน

การศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.(ตวับ่งชี� ที� 6) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมคุีณธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพมี

บุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี 

  5. (ตวับ่งชี� ที�7) ผูส้าํเร็จการศกึษาในวิทยาลยัมีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ

การศึกษา 

  6. (ตวับ่งชี� ที�8) ผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศกึษา

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง   

  7. (ตวับ่งชี� ที�9) ผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

  8. (ตวับ่งชี� ที�11)ผูส้าํเร็จการศึกษาในวิทยาลยัที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน1 ปี 

  9. (ตวับ่งชี� ที�12) ความพึงพอใจของสถานระกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงคด์า้น 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
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 จุดที�ต้องพฒันา 

   

  1. (ตวับ่งชี� ที�3) ผูเ้รียนในวิทยาลยัสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

 

 แนวทางการพฒันา 

   1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

   2. โครงการติดตามนกัศึกษาที�จบการศกึษาที�ไดง้านทาํ  ศกึษาต่อและประกอบอาชีพ

อิสระ 

   3. โครงการจดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน และสิ�งประดิษฐ ์

   4. โครงการวนัภาษาไทยและวนัคริสตม์าส 

   5. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นกัศกึษา 
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 3.2  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 2 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

13.  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�มี 
คุณภาพ 

50% 60     

14.  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

40% 100     

15.  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

ดี ดี     

16. ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษา 
จดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการจดั 
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

15% 17.9     

17. ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของ 
ระบบคอมพวิเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

2:1 2:1     

18. ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคาร 
เรียนอาคารประกอบหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงานพื�นที�ฝึก 
ปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน 
มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ 
เกดิประโยชนสู์งสุด 

ดี ดี     

19. ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ิทย 
บริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาที�เรียน 
มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ 
เกดิประโยชนสู์งสุด 

ดี พอใช ้     

20. ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ 
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ ์

ดี พอใช ้     

21. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั 
ของสภาพแวดลอ้มสิ�งอาํนวยความ 

สะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ดี ดี     

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสาขางาน 
ที�ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ที�ที�รับผิดชอบ 
 

70% 89.74     

23. จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดม 
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั�งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพื�อสนบัสนุน 
การจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี ดี     

24. จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดั 
การศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาจดัการศึกษา 

30 29     
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ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

25. จาํนวนคน-ชั�วโมงของผูเ้ชี�ยวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

80 75     

26. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิ 
ดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

ปรับปรุง

1:33 

ปรับปรุง     

27. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน ปรับปรุง

1:33 

ปรับปรุง     

 

สรุปมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 จุดเด่น 

 1. (ตวับ่งชี� ที� 14) แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 2. (ตวับ่งชี� ที� 18) ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียนอาคารประกอบหอ้งเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  

  โรงฝึกงานพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน  มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้

และเกิด 

  ประโยชน์สูงสุด 

 3.  (ตวับ่งชี� ที� 21)  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มสิ�งอาํนวย

ความสะดวก 

  ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 4.  (ตวับ่งชี� ที� 22)  ร้อยละของบุคลากรภายในสาขางานที�ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ที�ที�

รับผดิชอบ 

 5.  (ตวับ่งชี� ที� 23)  จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั�งภายในและ 

  ภายนอกสถานศกึษาเพื�อสนบัสนุนการจดัการศกึษาอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 6.  (ตัวบ่งชี� ที�  24)  จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัด

การศึกษา 

  ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

  

 จุดที�ต้องพฒันา 

 - 
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 แนวทางการพฒันา 

  1. ควรจะเชิญตวัแทนจากสถานประกอบการ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการเรียน 

เพื�อใหแ้ผนการเรียนสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และตรงตามสมรรถนะอาชีพ 

  2. ส่งบุคลากรในสาขางานใหไ้ปอบรมศึกษาดูงานอยา่งทั�วถึง สม ํ�าเสมอ และต่อเนื�อง 

  3.  ควรจะมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ�มมากขึ�น เช่น ระดมทรัพยากรจากศษิย ์

เก่า   
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 3.3  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที� 3 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ หลกัฐาน

สนบัสนุน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

28.  จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบ 
อาจารยที์�ปรึกษา 

ครั� ง/ภาค

เรียน 

36/1 

36     

29. จาํนวนครั� งของการจดับริการตรวจสอบ 
สารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

1 ครั� ง/ปี 99.29     

30. ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบ 
กบัแรกเขา้ 

10% 31.31     

31. จาํนวนครั� งและประเภทของกจิกรรม 
ที�ส่งเสริมดา้นวิชาการคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ ์

6 

 
15     

32. จาํนวนครั� งและประเภทของกจิกรรม 
ที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรมประเพณีและทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรม 

4 6     

 

สรุปมาตรฐานที�3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 จุดเด่น 

  1. (ตวับ่งชี� ที�28) จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยที์�ปรึกษา 

  2. (ตวับ่งชี� ที�29)  สถานศึกษาไดจ้ดับริการตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

  3. (ตวับ่งชี� ที� 31)  สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรม ที�ส่งเสริมดา้นวิชาการคุณธรรม 

  4. (ตวับ่งชี� ที� 32)  สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มวฒันธรรม

ประเพณีและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพรวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและ

มนุษยส์มัพนัธ ์

  จุดที�ต้องพฒันา 

   1. (ตวับ่งชี� ที�30) สถานศึกษามจีาํนวนผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้

จาํนวนมาก 

    

  แนวทางการพฒันา 

  1.  ควรจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีความรักและชอบในสายวิชาชีพ  เพื�อลด

การออกกลางคนัของผูเ้รียนใหน้อ้ยลง 
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 3.4  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 4 ในแต่ละตวับ่งชี� 

 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

33. จาํนวนและประสิทธิผลของกจิกรรม/ 
โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะ 
วิชาชีพ 

51 

กจิรรม/
โครงการ 

11     

34. ร้อยละของงบประมาณในการจดักจิกรรม/ 
โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพ และ 
ฝึกทกัษะวิชาชีพ ต่องบดาํเนินการ 

ร้อยละ 

0.20% 
6.2     

 

สรุปมาตรฐานที� 4 การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

  จุดเด่น 

   1. (ตวับ่งชี� ที� 33)  จาํนวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการ/ที�ใหบ้ริการวิชาชีพ 

และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 

   2.  (ตวับ่งชี� ที� 34)  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการ

วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อ

การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 
 

  จุดที�ต้องพฒันา 

   - 
 

  แนวทางการพฒันา 

   ควรจดัใหกิ้จกรรม/โครงการเพื�อใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา

ชุมชนและทอ้งถิ�นใหค้รอบคลุมพื�นที�บริการ 
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 3.5  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 5 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ หลกัฐานสนบัสนุน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

35. จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั 
และโครงงาน 

50 81  

 
   

36. จาํนวนนวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวจิยั 
และโครงงานที�นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการ 
พฒันาการเรียนการสอนการประกอบ 
อาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น 
และประเทศซึ� งนาํไปสู่การแข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

50 81     

 

37. ร้อยละของงบประมาณที�ใชใ้นการสร้าง 
พฒันาและเผยแพร่นวตักรรม 
สิ�งประดิษฐง์านวิจยัและโครงงาน 
ต่องบประมาณทั�งหมด 

1 1.56     

38.  จาํนวนครั� งและช่องทางการเผยแพร่ 
ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม 
สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน 
ที�นาํไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

5 2     

 

สรุปมาตรฐานที� 5 นวตักรรมและการวจิยั 

 จุดเด่น 

   1. (ตวับ่งชี� ที� 35 ) สถานศึกษาไดจ้ดัทาํนวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวจิยั และโครงงานที�

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น

และประเทศซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

   2. (ตวับ่งชี� ที� 36 ) สถานศึกษาไดจ้ดังบประมาณในการสร้างพฒันาและเผยแพร่

นวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานจากงบประมาณทั�งหมด 
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 จุดที�ต้องพฒันา 

1. (ตวับ่งชี� ที� 38 ) สถานศึกษาควรเพิ�มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร 

เกี�ยวกบันวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนหรือการ

พฒันาชุมชนสงัคมและประเทศชาติ   

 

  แนวทางการพฒันา 

   1.  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 

2. จดัสรรงบประมาณในการสร้างพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 

3. จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 
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 3.6  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 6 ในแต่ละตวับ่งชี� 

 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

39. ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
ที�สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และการมี 
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  
ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ดี ดี     

40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา 
ที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ดี ดี     

41.  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบ 
สารสนเทศและการจดัการความรู้ 
 ของสาขางาน 

ดี ดี     

 

สรุปมาตรฐานที�6 ภาวะผู้นําและการจดัการ 

        จุดเด่น 

 1. (ตวับ่งชี� ที39) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสภาวะผูน้าํ   วิสยัทศัน์  ในดา้นการบริหารงาน 

 2. (ตวับ่งชี� ที�40) บุคลากรในสถานศกึษาสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 3. (ตวับ่งชี� ที�41)  สถานศึกษาไดจ้ดัทาํระบบขอ้มลูพื�นฐาน ที�สามารถคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง 

       

         จุดที�ต้องพฒันา 

 -     

         แนวทางการพฒันา 

 1.  ใชภ้าวะผูน้าํและการมวีิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน

หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

 2. จดัระบบการดแูลบุคลากรในหน่วยงาน  ดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 3. จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 
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3.7  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 7 ในแต่ละตวับ่งชี� 
 

ตัวบ่งชี�ที� เป้าหมาย สัมฤทธิ�ผลของ

การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน ข้อมูล / หลักฐาน

สนับสนุน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

42.  ระบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในที�ก่อใหเ้กิดการพฒันา

สาขางานอยา่งต่อเนื�อง 

ดี ดี  

  

 

43.  ประสิทธิผลของการประกนั

คุณภาพภายใน 

ดี 

 

ดี 

 
 

  
 

 

สรุปมาตรฐานที� 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

จุดเด่น 

1. (ตวับ่งชี� ที�  42)   มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพฒันาสาขา

งาน  และสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

2. (ตวับ่งชี� ที�  43)   มปีระสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นเกณฑดี์ 

   

จุดที�ต้องพฒันา 

- 

 

4.  ข้อเสนอแนะทิศทางการพฒันาคุณภาพของสาขางานในอนาคต 

  4.1  ข้อเสนอแนะ 

   4.1.1  ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

    (1)  เก็บรวมรวมขอ้มลูในงานประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง  

    (2)   วางแผนการปฏิบติังานก่อนเริ�มปีการศกึษาใหม ่

    (3)   นาํขอ้มลูที�ตอ้งปรับปรุงมาบรรจุในแผนพฒันาสถานศึกษา 

   4.1.2  ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงตามกาํหนดเวลา 

    (1)  ดาํเนินโครงการตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    (2)  เพิ�มปริมาณโครงการและเป้าหมายของโครงการ 

    (3)  ดาํเนินการตามมาตรฐานและตวับ่งชี�  

   4.1.3  ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในช่วงเวลา 5 ปี 

    (1)  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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    (2)  พฒันาระบบการจดัเก็บเอกสารประกอบที�ชดัเจนรวดเร็ว 

 4.2  ทิศทางการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

  8.2.1  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการเขียนแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

  8.2.2  จดัระบบโครงสร้างการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาที�ชดัเจน 

 

 

 

 

 



บทที�  1   

บทนํา 

 

1.  ข้อมูลเกี�ยวกบัสถานศึกษา 

1.1  ความเป็นมาของวทิยาลยัการอาชีพสตกึ 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กวา้งขวางยิ�งขึ�นเพื�อ

สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ในทอ้งถิ�นรวมทั�งตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ  จึงไดจ้ดัตั�ง

วิทยาลยัการอาชีพสตึกขึ�นเพื�อจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดบัและประเภทวิชาที�ขาดแคลน 

ซึ�งเป็นความตอ้งการของทอ้งถิ�นรวมทั�งของประเทศ อนัจะเป็นการเสริมสร้างและพฒันากาํลงัคนของ

ประเทศใหม้คุีณภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ�นตามนโยบายของรัฐบาล 

1.2 ประวตักิารจดัตั�ง 

เมื�อวนัที�  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ ์ นิยมตรง นายอาํเภอสตึก ไดร้ายงานการขอใชที้�ดิน

เพื�อก่อสร้างวิทยาลยัการอาชีพสตึกให้จงัหวดับุรีรัมยท์ราบ โดยมีเนื�อที�ประมาณ  170 ไร่ ซึ�งเป็นที�ดิน

สาธารณประโยชน์  “หนองบวัเจา้ป่า”  ซึ�งตั�งอยู ่ ตาํบลนิคม  อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์

อธิบดีกรมที�ดินไดท้าํหนงัสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื�องการขอใชที้�ดินสาธารณประโยชน์      

หนองบัวเจ้าป่า  ตาํบลนิคม  อาํเภอสตึก  จังหวดับุรีรัมย ์ เนื� อที�ประมาณ  170  ไร่  เพื�อใช้จัดตั� ง                  

วิทยาลยัการอาชีพสตึก 

           วิทยาลยัการอาชีพสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จดัตั�ง

ขึ�นเมื�อวนัที�  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิต

กาํลงัคนดา้นวิชาชีพเขา้สู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดบัอาํเภอ  พื�นที�  170  ไร่ 

ตั�งอยู่ที�   ถนนบุรีรัมย-์มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย ์ 31150  ห่างจากอาํเภอสตึกประมาณ          

3  กิโลเมตร 

  



 

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร     แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อาํนวยการวทิยาลยั 

นายกาญจนสิทธิ�  กุลวงศ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายมนูญ  โทนหงษา 

ฝ่ายวชิาการ 
นายมนูญ  โทนหงษา 

นายสุรชาติ  กีรติตระกลู 

ฝ่ายพฒันาการศึกษา 

นายภูมิพัฒน์  แก้วมูล 
นายสุรชาติ  กีรติตระกลู 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายภูมิพัฒน์  แก้วมูล 

นางวาสนา  นวลศรี 

งานบริหารงานทั�วไป 

นางสาวแพรวพรรณ  ชิ�นเจริญ 

นางสาววารุณี ชาติมูลตรี 

งานบุคลากร 

นางวาสนา นวลศรี ,นางสาววารุณี ชาติมูลตรี 

งานการเงิน 
นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง 

นายนิราศ ราชโยธา,นายสิทธิพงษ์ มะณู  

 
งานการบัญชี 

นางสาวรัศมี  บุญมั�น 

น.ส.บุญถิน  แกว้นอ้ย 

งานพัสดุและอาคารสถานที� 
นายชูศกัดิ�   ขุ่ยขะ , นายวิรัช สายหยดุ 

น.ส.อรวรรณ  อยูสุ่ข, นายทนงชยั อินทวงศ ์

นายชยั พลคาํ 

งานวทิยบริการและห้องสมุด 

นางสาวพิกลุ  ใหญ่สมพงษ์ ,นส.สุจิตรา โพธิ� งาม 

งานวางแผนงบประมาณ 

นางจิตรา จิตตววิฒันา 

นางนิกุล สุครีพธ ์ 

งานความร่วมมือและบริการชุมชน 

นายวฒันา  พงษช์นะ 

นางนิกุล  สุครีพธ์ 

งานส่งเสริมผลติผลการค้าและประกอบธุรกจิ 

นางสาวมริษฏดา  นามโคตร 

นางสาวพชัรินทร์  ไชยบุตร 

งานปกครอง 
นายกงัวาล  พยคัฆกลุ, 

นายไพฑูรย ์ผลบุญ,นส.องัคุณากรพลพา 

งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายสุรชาติ  กรีติตระกลู 

นส.เกวลิน ปะโมทานงั,นายชยั พลคาํ 

งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา 
นส.ณิชา  แสงรัตนวงศ ์

นางพนิดา บุญจงนุเคราะห์กุล  

นางสาวพชัรินทร์  ไชยบุตร 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
   ว่าที�ร.ต.บุญส่ง นิเวศสวรรค ์,นายอนิพล โยวะ 

นส.วงศสุ์ริยา  ปัสสาโก 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายชาครีย ์สิริสุนทรานนท ์

แผนกวชิาชีพตามสาขาที�เปิดสอน 

งานทะเบียน 

นายศุภรินทร์ เสงี�ยมทรัพย ์

นางนวลจนัทร์  มาศรักษา 

ธุรการฝ่าย 

นางสาววารุณี  ชาติมูลตรี 

ธุรการฝ่าย 
นางนิกุล  สุครีพธ ์

ธุรการฝ่าย 
นางสาววงศสุ์ริยา ปัสสาโก 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียน  

การสอนและประเมินผล 
นายสุริโย บุญเจริญ 

นางสาวแวววิมล  ไสยแ์สง 

บช. นส.มริษฏดา 

คอมฯ นส.ออมทรัพย ์

ชอ.นายสวสัดิ�  

ชฟ. นายศุภรินทร์ 

สามญั นายสุรชาต ิ

เทคนิคพื�นฐาน นายปฐม

พงษ์ 

ชย. นายจาํรัส 

สมัพนัธ์ธุรกจิ น.ส.แพรวพรรณ 

งานสื�อการเรียนการสอน 
นายลือเดช บุญโยดม 

35 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

นางสาวขวญัเรือน นนัทแสง 

นายกองเกยีรติ สว่างเนตร 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ 
นายธิติวฒัน์  ธนโชติเรืองนนท์ ,นส.กสุุมา เกศศรีพงษ์ศา 

นางสาวพชัรินทร์  ไชยบุตร 

งานครูทีปรึกษา 
   นายปฐมพงษ์ สงัขน์อ้ย 

นส.วงศสุ์ริยา  ปัสสาโก 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นายชาตรี งามชื�น , นส.จินตนา ลว้นงาม 

ธุรการฝ่าย 
นางสาวแวววิมล  ไสยแ์สง 
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ปัจจุบัน  วทิยาลยัการอาชีพสตกึได้จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรต่าง ๆ  ดังนี� 

 หลกัสูตรที�เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (2545) ปรับปรุง 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          

เปิดสอน   3   สาขาวชิา  4  สาขางาน  ได้แก่ 

-  สาขาวชิาเครื�องกล 

 สาขางานยานยนต ์

-  สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

 สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์

-  สาขาวชิาเครื�องมอืกลและซ่อมบํารุง 

 สาขางานซ่อมบาํรุงเครื�องจกัรกล 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (2545) ปรับปรุง 2546  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

เปิดสอน  1  สาขาวชิา  2  สาขางาน  ได้แก่ 

-  สาขาวชิาพณชิยการ 

  สาขาวิชาการบญัชี 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปวส. พ.ศ. 2546  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

เปิดสอน  2  สาขาวชิา  2  สาขางาน ได้แก่        

-  สาขาวิชาเครื�องกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต ์

-  สาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั 

  สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 

ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปวส. พ.ศ. 2545)   ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

เปิดสอน  2  สาขาวชิา  2  สาขางาน ได้แก่ 

-  สาขาวิชาการบญัชี 

 สาขางานการบญัชี 

 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สาขางานเทคโนโลยสีาํนกังาน 
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 หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั�น 

  หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั�นหลากหลาย 

  หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั�นแกนมธัยม 

  หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั�น 108 อาชีพ 

1.3  ขนาดและสถานที�ตั�ง 

  วิทยาลยัการอาชีพสตึก  ตั�งอยูที่� กิโลเมตรที� 38  ถนนบุรีรัมย ์- มหาสารคาม ตาํบลนิคม  

อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์  31150  อยูห่่างจากตวัอาํเภอสตึก  ประมาณ  3  กิโลเมตร   ติดกบับริเวณ

โรงเรียนสตึก  (โรงเรียนมธัยมประจาํอาํเภอสตึก)  มีเนื�อที� 170 ไร่เศษ ซึ�งมีสภาพชุมชนเศรษฐกิจสงัคม  

การเมืองตามสภาพทั�วไป  จาํแนกไดด้งันี�  

1.4   สภาพชุมชน 

คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจา้พ่อศกัดิ� สิทธิ�  

พาณิชยส์นามบิน” 

อาณาเขต   มีพื�นที�   803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร่ ตั�งอยู่ทางทิศเหนือของ

จงัหวดับุรีรัมย ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณา

เขต ดงันี�  

 ทิศเหนอื   ติดเขตอาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ มีแม่นํ� ามลูเป็นเสน้แบ่งเขต 

ทิศใต้    ติดเขตอาํเภอกระสงั อาํเภอหว้ยราช กิ�งอาํเภอบา้นด่าน มีลาํตะโคงเป็นเสน้แบ่งเขต 

 ทิศตะวนัออก   ติดเขตอาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีลาํนํ� าชีเป็นเสน้แบ่งเขต 

 ทิศตะวนัตก    ติดเขตกิ�งอาํเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์มีลาํตะโคงเป็นเสน้แบ่งเขต 

1.5  สภาพเศรษฐกจิ 

  เศรษฐกจิ  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกขา้ว โดยเฉพาะ

ข้าวหอมมะลิ  ทําไร่มันสําปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  

นอกจากนั�นก็มีการเลี�ยงสตัว ์เช่น  โค  กระบือ  หมู  เป็ด  ไก่  และชา้ง  ซึ�งปัจจุบนัผูเ้ลี�ยงชา้งโดยฝึกหัด

ชา้งเพื�อการแสดงแลว้จะส่งไปแสดงตามสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัของประเทศไทย เช่น  พทัยา  บางแสน  

ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  อุตสาหกรรมการคา้และทอผา้ไหม  งานหัตถกรรมพื�นบา้น  สินค้า  

OTOP  เช่น  สานเครื�องใช ้จากไมไ้ผ ่สานรองเทา้ดว้ยผกัตบชวา  เป็นตน้   

  สังคมและการเมอืง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานเชื�อสาย ไทย ลาว เขมร ส่วย โดย

มีภาษาทอ้งถิ�น  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร ส่วยและไทยโคราช  มีวฒันธรรมประเพณีที�สาํคญั ดงันี�   
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1.   งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถว้ยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาํปี ณ แม่นํ� ามลูหนา้ที�ว่าการอาํเภอสตึก 

  2.  งานฉลองเจา้พ่อวงักรูด ซึ�งจดังานวนัที� 1-5 เมษายน ของทุกๆ ปี 

  3.  งานงิ�วอาํเภอสตึก ประมาณตน้เดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี 

  4.  ประเพณีอื�น ๆ  เหมอืนไทยอีสานทั�วไป 

1.6  การเมอืงการปกครอง 

  ในเขตอาํเภอสตึก แบ่งออกเป็น 12 ตาํบล 179 หมู่บา้น ดงัต่อไปนี�  

  1.  ตาํบลสตึก   15     หมู่บา้น 

  2. ตาํบลนิคม   24     หมู่บา้น 

  3. ตาํบลดอนมนต ์  10      หมู่บา้น 

  4. ตาํบลสะแก   13     หมู่บา้น 

  5. ตาํบลเมืองแก   19      หมู่บา้น 

  6.  ตาํบลทุ่งวงั   15     หมู่บา้น 

  7. ตาํบลท่าม่วง   11      หมู่บา้น 

  8. ตาํบลชุมแสง   18     หมู่บา้น 

  9.  ตาํบลหนองใหญ่  16      หมู่บา้น 

  10. ตาํบลสนามชยั  12     หมู่บา้น 

  11. ตาํบลกระสงั   8       หมู่บา้น 

  12. ตาํบลร่อนทอง  18     หมู่บา้น 

1.7  การปกครองท้องถิ�น 

  ในเขตอาํเภอสตึกแบ่งการปกครองออกเป็น 12   ตาํบล   1  เทศบาล 

  1)  เทศบาลตาํบลสตกึ 

  2) องค์การบริการส่วนตาํบล 12  แห่ง 

   2.1   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสตึก 

   2.2  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิคม 

   2.3  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมนต ์

   2.4  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่อนทอง 

   2.5  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองแก 

   2.6   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะแก 

   2.7  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองใหญ่ 
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   2.8  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสง 

   2.9   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสนามชยั 

                 2.10   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสงั 

                2.11   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งวงั 

               2.12  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าม่วง 

1.8  สภาพศาสนา ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในพื�นที�อาํเภอสตึก มีวดัทั�งสิ�น จาํนวน 52  

แห่ง ศาลเจา้ 1  แห่ง ดงันี�  

  -  ไดรั้บวิสุงคามสีมา จาํนวน 25    แห่ง 

  -  ไม่ไดรั้บวิสุงคามสีมา จาํนวน  27    แห่ง 

  -  ศาลเจา้พ่อวงักรูด จาํนวน     1    แห่ง 

 ศิลปวฒันธรรม 

  ศิลปวฒันธรรมพื�นบา้นของอาํเภอสตึก ไดแ้ก่ การละเล่นดนตรีพื�นบา้น เช่น กนัตรึม 

 อาํเภอสตึก  มีองคก์รเครือข่ายในพื�นที�  จาํนวน 14 แห่ง  ดงันี�  

  -  สภาวฒันธรรมอาํเภอ 1    แห่ง 

  -  สภาวฒันธรรมตาํบล     12  แห่ง 

  -  ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอ 1    แห่ง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 งานประเพณทีี�สําคญั  ไดแ้ก่ 

 - งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถว้ยพระราชทานฯ ประจาํปี ณ บริเวณลาํนํ� ามลู หนา้ที�ว่าการ

อาํเภอสตึก 

 -  งานประเพณีบุญบั�งไฟ 

 -  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 -  งานเทศกาลสงกรานต ์ 

 -  งานเทศกาลลอยกระทง 
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 การสาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง)  จาํนวน 1    แห่ง 

  -  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  จาํนวน  1    แห่ง 

  -  สถานีอนามยั    จาํนวน 12  แห่ง 

  -  คลนิิก     จาํนวน   2  แห่ง 

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   จาํนวน   9  แห่ง 

 

1.9  สีประจาํวทิยาลยัการอาชีพสตกึ 

  สีที�เป็นสญัลกัษณ์ของวิทยาลยัการอาชีพสตึก คือ สีเทา กบั สีเลือดหมู 

 สีเทา         หมายถึง    ความสามคัคี ความสุขุม ความเยอืกเยน็และความรอบคอบ 

 สีเลอืดหมู  หมายถึง    การต่อสูก้บังาน ความเสียสละ และความกลา้หาญ 

 สีเทากบัสีเลอืดหมู หมายถึง    ชาววิทยาลยัการอาชีพสตึกทุกคนจะตอ้งมีความเขม้แข็งอดทน   

กลา้เผชิญหนา้กบัความจริง มีความรักสามคัคีซึ�งกนัและกนั    

เสียสละเพื�อประโยชน์ส่วนรวม มุง่พฒันาตนเอง และพฒันา 

ประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
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1.10  งบประมาณ 

1.10.1  การจดัสรรเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ  2552 

ประเภทรายจ่าย ยอดเงนิ  ร้อยละ 

1.   งบบุคลากร 3,718,820 21.62 

2.  งบดําเนนิการ 6,383,000 37.08 

3.  งบลงทุน 1,095,000 6.36 

4.  งบอดุหนุน 6,014,200 34.94 

รวม 17,211,020 100 

 

2.  สภาพปัจจุบันของวทิยาลยัการอาชีพสตกึ 

2.1  การดําเนินงานในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลัก สูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  พ.ศ.  

2546  ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

2.2  อาคารสถานที�วทิยาลยัการอาชีพสตกึ 

        1. อาคารอาํนวยการชั�วคราว  จาํนวน  1 หลงั 

        2. อาคารเอนกประสงค ์  จาํนวน  1 หลงั 

        3. อาคารโรงฝึกงานชั�วคราว  จาํนวน  1 หลงั 

        4. อาคารเรียนชั�วคราว  จาํนวน   1 หลงั 

        5. อาคารปฏิบติัการ 3 ชั�น  จาํนวน  1  หลงั 

        6. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั�น  จาํนวน  1 หลงั 

        7. บา้นพกัผูอ้าํนวยการ  จาํนวน  1 หลงั 

        8. บา้นพกัครู   จาํนวน  3 หลงั 

        9.  โรงอาหาร   จาํนวน  1 หลงั 

      10.  หอ้งนํ� า    จาํนวน  2 หลงั 
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2.3  จาํนวนนักศึกษาและบุคลากร ของวทิยาลยัการอาชีพสตกึ ประจาํปีการศึกษา 2552 

ตารางที� 1   แสดงจาํนวนนกัเรียน  นกัศึกษาประจาํปีการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ปวช. ปวส. รวม

ทั�งสิ�น 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม 

ปวส.(ภาคปกต)ิ ปวส.(เทยีบโอน) 

ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม            

สาขาวิชาช่างยนต ์ 60 62 88 210 14 24 38 6 - 6 254 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั 22 25 28 75 12 - 12 10 - 10 97 

สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 61 63 36 160 - - - - - - 160 

สาขาวิชาซ่อมบาํรุงฯ 32 - - 32 - - - - - - 32 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม            

สาขาวิชาการบญัชี 99 110 111 320 12 - 12 23 - 23  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 73 98 223 15 29 44 25 - 25  

รวม 326 333 361 1,020 53 53 106 64 - 64 1,190 

รวมทั�งสิ�น 1,190  คน 
 

ตารางที� 2  แสดงจาํนวนบุคลากรของวิทยาลยัการอาชีพสตึก  ปีการศึกษา  2552 

 

ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา หมาย

เหต ุชาย หญิง ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท อื�น ๆ 

ผูบ้ริหาร 4 1   1  4   

ขา้ราชการ 3 3   6    

พนกังานราชการ 4 5   9    

ครูพิเศษสอน 16 6   22    

เจา้หนา้ที� 3 10 2 5 5  1  

พนกังานขบัรถ 1   1     

นกัการภารโรง 6      6  

แม่บา้น  1     1  

พนกังานรักษาความปลอดภยั 3      3  

รวม 40 26 2 6 42 5 11  

รวมทั�งสิ�น 66  คน  
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ตารางที� 3    แสดงจาํนวนอาจารย ์จาํแนกตามประเภทสาขา / สาขางาน 
 

 

คณะวชิา / แผนกวชิา 
จาํนวนอาจารย์ 

ชาย หญิง รวม หมายเหต ุ

1. อุตสาหกรรม 

     1.1  สาขาวิชาช่างยนต ์

     1.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั 

     1.3  สาขางานช่างอิเลก็ทรอนิกส ์

     1.4  สาขาวิชาเทคนิคพื�นฐาน 

     1.5 สาขาวิชาช่างซ่อมเครื�องจกัรกล 

 

5 

4 

3 

2 

      2 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

5 

4 

4 

2 

2 

 

2.  พณชิยกรรม 

     2.1  สาขาวิชาการบญัชี 

     2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

2 

3 

 

3 

3 

 

5 

6 

 

3. สัมพนัธ์ธุรกจิ 1 2 3  

3. สามญัสัมพนัธ์ 3 5 8  

รวมทั�งหมด 25 14 39  

 

3.  ผลงานที�ภาคภูมใิจ (เกยีรตปิระวตัขิองสถานศึกษา) 

 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 1.   ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาเร่งรัดพฒันา 

 2.  ไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  ในการจดัแสดงผลงานรัฐบาลในรอบ  4  ปี  “เหลียวหลงัแลหน้า  จากรากหญา้  สู่ราก

แกว้ “  ในปี  2547 

3. ไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สาํนกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ไปฝึกอบรม 108  อาชีพให้กับโรงเรียนพระราชทานของสมเด็จ

พระเทพฯ   ณ  โรงเรียนกาํปงเฌอเตียล  จงัหวดักมัปงทม  ประเทศกมัพชูา 

 4.   ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการวิทยาลยักมัปงเฌอเตียลในพระราชูปถมัภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 
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 5.  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสาํนกังานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา 

(สมศ.)  ในปี  2547 

 6.  ไดรั้บสถานศึกษารางวลัชมเชย  ระดบัการศึกษาวิชาชีพ  ประจาํปีการศึกษา  2549 

 7  ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาพระราชทาน  ระดบัสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่จากสาํนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี  2550 

 8. ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสาํนกังานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา 

(สมศ.)  ในปี  2550 

   

 ความดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา 

 1.  นายอุเชน   ยงิรัมย ์ ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  ในการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นและการไหวค้รู  

ในกีฬาซีเกมส์  ครั� งที�  23  ประเทศฟิลิปปินส์  ในปี  2549 

 2.  นายอุเชน   ยงิรัมย ์ ไดรั้บรางวลัเยาวชนดีเด่น  จากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี  2549 

 3.  นายอุเชน  ยิงรัมย ์ ไดรั้บโล่เกียรติคุณให้ไว ้ เรื� องความดีเด่น  และสร้างชื�อเสียงให้แก่

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  ปี  2549 

4.  นกัศึกษาไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  1  การแข่งขนักีฬา  ประเภทมวยไทยสมคัรเล่น  

รุ่นไลท ์ฟลายเวทในการแข่งขนักีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ครั� งที�  16  ณ  จงัหวดับุรีรัมย ์

5.  นกัศึกษาไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  3  ประเภทเรือโลหะ  ในงานประเพณีแข่งขนัเรือ

ยาวชิงถว้ยพระราชทาน  ปี  2549  ณ  ลุ่มนํ� ามลู  อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์

6.  นกัศึกษาไดรั้บรางวลัชมเชยอนัดบั  2  ประเภทเรือโลหะ  ในงานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว

ชิงถว้ยพระราชทาน  ปี  2550  ณ  ลุ่มแม่นํ� ามลู  อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์

7.  นักศึกษาไดรั้บรางวลัอนัดบั  7  ในการประกวดแต่งหน้าเจา้สาว  ระดบัภาค  ปี  2551  ณ  

วิทยาลยัสารพดัช่างชยัภูมิ 

8.  นกัศึกษาเป็นตวัแทนระดบั อศจ.  ในการแข่งขนักีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ประเภทกีฬาฟุตบอล  ปี  2551 

9.  นักศึกษาไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  2  ในการแข่งขนักิจกรรม TO BE NUMBER 

ONE  ระดบัอาํเภอ  ปี  2552 
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4.  จุดเด่นของสถานศึกษา 

1.  ผูบ้ริหาร  มีวิสยัทศัน์  มีศกัยภาพในการบริหารจดัการ  สามารถแสวงหาซึ�งความร่วมมือจาก

ภายนอกเพื�อมาร่วมจดัการศึกษา  สามารถใชท้กัษะดา้นการบริหารไดอ้ย่างรอบดา้น  ไดรั้บฟังปัญหา

เพื�อนาํมาแกไ้ข  ทาํให้ไดรั้บความร่วมมืออย่างกวา้งขวาง  สามารถใชจุ้ดแข็งของผูบ้ริหารเองทาํงาน

จดัการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2.  มีโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  และทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ใหก้บัครู  อาจารยแ์ละ

นักศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  ต่างๆ  ที�สถานศึกษาจัดให้ส่งผลให ้ 

นกัเรียน  นกัศึกษา  มีจิตสาํนึกในคุณธรรม  จริยธรรม  ดีขึ�น 

3.  วิทยาลยัมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Standard  Vocational  Test ) ดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน

ภาคทฤษฏีของตนเอง  นอกจากนั�น  นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียน  มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตาม

เกณฑที์�สาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�กาํหนดค่อนขา้งสูง  และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้

มาก 

4.  วิทยาลยัมีสภาพแวดลอ้มโดยทั�วไปดี  ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศที�น่าเรียน  น่าอยู่  ผูบ้ริหาร  

ครู  อาจารย ์นกัศึกษา  ร่วมมือกนัทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที�ดี  และกระทาํอยา่งต่อเนื�อง 

5.  ผูส้าํเร็จการศึกษาทั�งระดบั  ปวช. และปวส.  สามารถทาํงานตอบสนองความตอ้งการของ

นายจา้งไดอ้ยา่งดี  ทั�งทกัษะฝีมือ  ความรู้  และกิจนิสยัการทาํงาน  นายจา้งและผูป้ระกอบการมีความพึง

พอใจในผูส้าํเร็จการศึกษาของโรงเรียนระดบัที�ดี 

6.  บุคลากรมีความเอาใจใส่ดูแลนกัศึกษาดี  ทาํใหเ้กิดผลสมัฤทธิ� ทั�งดา้นวิชาการ  ดา้นกิจกรรม  

และดา้นความประพฤติของ นกัเรียน  นกัศึกษา 

7.  วิทยาลยัมีการพฒันาครู – อาจารย ์ก่อนเปิดภาคเรียนต่อเนื�องกนัทุกปีในเรื�องความรู้ใน

วิชาชีพและความรู้ตามพรบ. 

8. วิทยาลยัได้ดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาชีพสู่สังคมได้อย่างหลากหลาย  

ครอบคลุมเนื�อหา  หรือตอบสนองความตอ้งการทางวิชาชีพของชุมชนอยา่งกวา้งขวาง  มีแผนการปฏิบติั  

การกาํกบั  ติดตามและประเมินผลที�ชดัเจน 

 

จุดที�สถานศึกษาควรพฒันา 

1.  สถานศึกษามีการวิจยัในระดบัสถาบนัเพื�อนาํมาพฒันาสถานศึกษายงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น  

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้าํวิจยัเป็นกลุ่มเพื�อพฒันาการวิจยัร่วมกนัยงัมีนอ้ย 

2.  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนยงัไม่สามารถที�จะทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในตวัผูเ้รียน

เท่าที�ควร 
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3.  ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพยงัมีการประเมินคุณภาพขอ้สอบ  และเกณฑ์การประเมินที�ไม่

ชดัเจน 

4.  การมีส่วนร่วมและเครือข่ายขององค์กรภายนอก  เพื�อการจัดการบริหารและการพฒันา

วิทยาลยัยงัไม่เป็นที�ชดัเจน  และเป็นทางการเท่าที�ควร 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

1.  ควรมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกซึ�งอาจจะเป็นสถานประกอบการและ ผูแ้ทน

จากสถาบนัการศึกษาอื�นๆ  เขา้ร่วมพิจารณาขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ  และเกณฑก์ารผา่นการสอบควรมี

ระดบัที�สูงกว่า  60 %  เพื�อเป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  วิทยาลยัควรมีการศึกษา/วิเคราะห์ถึงสาเหตุที�นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ตาม

กาํหนด  รวมถึงสาเหตุการออากกลางภาคการศึกษา  เพื�อนาํไปสู่การพฒันางานดา้นการสอนที�ดีขึ�น 

3.  วิทยาลยัควรนาํขอ้มูลจากสถานประกอบการที�ยงัไม่พึงพอใจเรื�องการทาํงนของผูส้ําเร็จ

การศึกษามาพฒันาหลกัสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ 

4.  วิทยาลยัควรกาํหนดปฏิทินการดาํเนินงานประจาํปีโดยมีแผนกิจกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในของทุกหน่วยงาน  โดยอาจมีองคป์ระกอบของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบบขา้ม

หน่วยงาน 

5.  วิทยาลยัควรสนบัสนุนให้บุคลากรทั�งหลายของวิทยาลยัไดม้ีส่วนร่วมในการพฒันาระบบ 

และกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาที�เหมาะสมกบัวิทยาลยั  เพื�อรักษาและพฒันาระบบกลไกการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในให้ต่อเนื�องและมีประสิทธิผลมากขึ�น  รวมทั�งควรมีการประชุม

หลงัประเมินคุณภาพภายใน  และนาํมาทาํแผนพฒันาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 

6.  วิทยาลยัควรมีแผนและแนวทางในการร่วมมือกบัสถานประกอบการอยา่งเป็นรูปธรรม  อาจ

พฒันาหลกัสูตรเป็นแบบทวิภาคี  หรือ จดัตั�งคณะกรรมการการบริหารวิทยาลยัฯ  ที�มีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจากสถานประกอบการบริเวณใกลเ้คียงเพื�อพฒันาเครือข่ายสถานศึกษากบั

ภาคอุตสาหกรรม 

7.  วิทยาลยัควรการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยกาํหนดให้ทุกวิชาตอ้งมี

แผนการเรียนรู้ที� เน้นผูเ้รียนและสอดคลอ้งกับแนวทางการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะมีการประเมินผลการสอนทุกรายวิชาโดยส่วนกลาง  เพื�อยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอน 

8.  วิทยาลยัควรพฒันาสื�อการสอนที�สามารถช่วยลดภาระการสอนของครูเนื�องจากสัดส่วนของ

ครูรายสาขาวิชาชีพยงัตํ�ากว่าเกณฑม์าตรฐานทุกสาขาวิชา 
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9.  วิทยาลยัควรเชิญผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกที�มีความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะ

เนื�อหาที�ตอ้งประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานจริง  มาใหค้วามรู้นกัศึกษาในทุกสาขาวิชาอยา่งนอ้ย  1  ครั� ง/ปี 

10.  วิทยาลยัควรดาํเนินการเรื�องจดัสรรงบวสัดุฝึกใหค้รบตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกสาขาวิชา

เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนการสอน 

11. วิทยาลยัทาํแผนงบประมาณ  จดัสรรงบประมาณที�เหมาะสม รวมทั�งแผนกการพฒันา

งานวิจยัโครงการ  สิ�งประดิษฐ ์ ที�ชดัเจนตั�งแต่ตน้ปีการศึกษา 

12.  วิทยาลยัควรมีการกาํหนดการทาํโครงงานสิ�งประดิษฐ์ในทุกๆสาขาวิชาและทุกระดับ  

อยา่งนอ้ยสาขาวิชาละ 1  โครงการต่อภาคเรียน 

 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

1.  ควรกาํหนดทิศทางเพื�อนาํสังคมและการศึกษาจากจุดแข็งตนเองดว้ยการมุ่งผลิตนักเรียน  

นกัศึกษาใหม้ีสมรรถนะที�สูงขึ�น  ทั�งในเชิงลึก  และระดบักวา้ง 

2.  ปัจจัยสําคญัที�นํามาซึ�งความสาํเร็จส่วนใหญ่  คือความพร้อมในดา้นบุคลากร  ที� เป็นครู

วิชาชีพ  และครูวิชาสามญั/พื�นฐาน  ที�มีประสบการณ์เพียงพอ  บุคลากรเหล่านี�   จะเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ที�สาํคญัของโรงเรียน  หากไดรั้บการพฒันาในเชิงเทคนิคระดบัสูง  ทุกดา้น 

3.  ควรกาํหนดจุดเน้นที�ชดัเจนในเรื� อง  นวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์ฯ ของผูเ้รียนและครู  ใน

โรงเรียนฯ และไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมให้มีนวตักรรมที�หลากหลาย  เพื�อประโยชน์ต่อประเทศ

ต่อไป 

4.  ผูบ้ริหารมีศกัยภาพสูง  ในการบริหารจดัการ  ทั�งในดา้นหรือทกัษะเชิงมโนทศัน์  ทกัษะเชิง

มนุษยสมัพนัธ์  และทกัษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ�งสมควรแสวงหาซึ�งความร่วมมือทั�งจากภายใน

และจากภายนอกเพื�อร่วมจดัการศึกษา  ใหก้า้วหน้าสู่เกียรติภูมิในระดบัภาค  หรือระดบัประเทศยิ�งขึ�น

ต่อไป 



บทที� 2 

สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.  วสัิยทัศน์ 

วสัิยทัศน์  (VISON) 

 มุ่งบริหารจดัการอาชีวศึกษา ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยการร่วมมือ ภาครัฐ  เอกชน และ

ทอ้งถิ�น  เพื�อผลิตและพฒันากาํลงัดา้นวิชาชีพ  ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาให้

กา้วทนัเทคโนโลยสู่ีมาตรฐานสากล 

2.  พนัธกจิ 

พนัธกจิ (MISSION) 

1. จดัการอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั�งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 

            2. ผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบักึ�งฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยดีา้นวิชาชีพใหม้ีคุณภาพและ 

มาตรฐาน 

            3. วิจยัการจดัการศึกษา เพื�อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพให ้

กา้วทนัเทคโนโลยสู่ีมาตรฐานสากล 
 

3.  ปรัชญาของสถานศึกษา 
 

  ความรู้ดี    ฝีมือเด่น   เนน้คุณธรรม  กา้วล ํ�าเทคโนโลย ี
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  แนวปฏิบัตทิี�ใช้ไปสู่เป้าหมายที�ต้องการ (ยุทธศาสตร์) 

ในการดาํเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาขา้งตน้ วิทยาลยัไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ดงันี�  
 

เป้าหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์ 

1.  จดัการอาชีวศึกษาสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานทอ้งถิ�นให้

ครอบคลุมอยา่งนอ้ยร้อยละ  70 

 

  ยุทธศาสตร์จดัและเพิ�มโอกาสการศึกษา ให้กวา้งขวาง

และต่อเนื�อง 

- กลยทุธด์า้นสมัพนัธก์บัชุมชน 

- ยทุธศาสตร์ร่วมกบัจงัหวดั CEO 

- ใหก้ารอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื�อเอาชนะความยากจน 

  ยทุธศาสตร์เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     -  เนน้จดัแผนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- กลยทุธศ์าสตร์พฒันาปรับปรุงวิธีเรียนเปลี�ยน วิธีสอน 

ปฏรูิปวิธีสอบ 

- กลยทุธส์นองตอบผูเ้รียน “อยากเรียนสาขาใดตอ้งได้

เรียน” 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารและการจดัการ 

- พฒันาระบบบริหาร โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยการแสดงความคิดเห็น 

- จัดหลกัสูตรร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ทอ้งถิ�น 

2.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหม้ีความสามารถและประสบการณ์ กา้ว

ทนัโลกแห่งเทคโนโลย ี มุ่งสู่มาตรฐาน

วิชาชีพของบุคลากรในทุกระดบัไดอ้ยา่ง

นอ้ย    ร้อยละ  80       

        

  ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน 

- ส่งเสริมการเขียนแผนการสอน 

- กลยทุธก์ารสอนแบบบรูณาการ 

- กลยทุธใ์ชก้ารวิจยัแผน่เดียวในชั�นเรียน 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

- จดัส่งบุคลกรอบรม สัมมนา  ตามที� สอศ. กาํหนด

ผลงาน เพื�อประเมินคุณภาพ 

- กระจายอาํนาจ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย

การร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ปฏิบัติและ

ประเมินผล 
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เป้าหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์ 

3.  ผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบักึ�งฝีมือ

เทคนิคและเทคโนโลยีดา้นวชิาชีพ ใหม้ี

คุณภาพและมาตรฐาน รู้จริง ทาํได ้เขา้ใจ

ชีวติ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอสิระได้

อย่างนอ้ย         ร้อยละ 70 

               

 ยุทธศาสตร์การพฒันากาํลงัคน 

- พฒันาส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 

- เนน้จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

- จดัแผนการสอน แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

- พฒันาส่งเสริมการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 

- เชิญผู ้ประกอบการ ศิษย์เก่า ที�ประสบผลสําเร็จมาเป็น

วทิยากรพิเศษ 

4.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศระบบ   

คุณภาพมาตรฐานมาสนบัสนุนการจดั

การศึกษาในการบริหารจดัการและการ

เรียนรู้ ไดอ้ย่างนอ้ยร้อยละ  80        

  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเทคโนโลยี 

- จดังบประมาณสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีที�ทนัสมยัและ

นวตักรรมทางการศึกษา 

- จดัส่งบุคลากรอบรม สัมมนาในดา้นเทคโนโลยี 

- เชิญผูป้ระกอบการที�ประสบผลสําเร็จในดา้นเทคโนโลยี

สมยัใหม่ มาเป็นวทิยากรพิเศษ 

- พฒันาระบบอนิเตอร์เน็ต  เครือข่ายภายใน ขอ้มูล

สารสนเทศ 

5.  อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ�งแวดลอ้มในสถานศึกษา ชุมชน โดย

เนน้การเพิ�มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ 

ควบคู่ไปกบัการสร้างกลไกในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มได ้ ร้อยละ  70 

 

  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

- ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรม  เน้นสถาบนัสูงสุด ชาติ 

ศาสน์  กษตัริย ์ วนัสําคญัของชาต ิ

- จดักิจกรรม ที�เนน้การอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น 

- จดักิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ฟัง

ธรรม นั�งสมาธิ 

- จดักิจกรรมทาํบญุ ตกับาตร ในวนัสําคญัทางศาสนา 

- จดัโครงการวดั – วทิยาลยั 

- จดักิจกรรมอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  และปลูกตน้ไม ้ รักษา

แหล่งนํ�า  พฒันาระบบความร่วมมือและ  บูรณาการ

ทรัพยากร 

6. วจิยัการจดัการศึกษา เพื�อสนองตอบความ

ตอ้งการของชุมชนสู่ความเป็นเลศิทาง

วชิาชีพ ใหก้า้วหนา้ทนัเทคโนโลยี สู่

มาตรฐานสากลไดอ้ย่างนอ้ย ร้อยละ  60 

  ยุทธศาสตร์นวตักรรม  งานวจิยั  สู่มาตรฐาน 

- จดังบประมาณสนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํวจิยัและ

สิ�งประดิษฐ์ และนวตักรรมทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ร่วมกบัชุมชน 

- พัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที�

ทนัสมยั 

34 
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6.  ลกัษณะของการบริหารงาน 

 วิทยาลยัได้จัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการดําเนินงานที� เน้นผลงานตามมาตรฐาน

การศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน  7  มาตรฐาน  43  ตวับ่งชี�   ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

 6.1  มาตรฐานผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 

ข้อกาํหนดที�   1   สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาในเรื�องต่อไปนี�  

 ข้อกาํหนดที� 1.1 ความรู้ และทกัษะวิชาชีพ ตามหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สงัคมและ

เทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป 

  ตวับ่งชี�ที� 1 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนดตามชั�นปี 

  ตวับ่งชี�ที� 2 ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 ข้อกาํหนดที� 1.2 ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใหส้ามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

   ตวับ่งชี�ที� 3 ร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

มาใชแ้ก ้ปัญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

 ข้อกาํหนดที� 1.3 ทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี�ที� 4  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะในการสื�อสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และ

การสนทนา ทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 ข้อกาํหนดที� 1.4  ความรู้ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็นในการศกึษาคน้ควา้และปฏิบติังาน

วิชาชีพได ้อยา่งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี�ที� 5 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลย ี

ที�จาํเป็นในการศกึษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  ตวับ่งชี�ที�  6  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพมีบุคลกิภาพที�

เหมาะสมและมีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี 

 ข้อกาํหนดที� 1.6 ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

  ตวับ่งชี�ที� 7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ

การศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ตวับ่งชี�ที� 8 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ตามเกณฑ ์

การสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง 

  ตวับ่งชี�ที� 9 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพ 
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  ตวับ่งชี�ที� 10 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ที�ผา่นการ

ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ 

  ข้อกาํหนดที�  1.7  ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 

  ตวับ่งชี�ที� 11  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระ และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

  ตวับ่งชี�ที� 12 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
  

 6.2  มาตรฐานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

   

ข้อกาํหนดที� 2  สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 2.1ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ตวับ่งชี�ที� 13ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�มีคุณภาพ 

 ข้อกาํหนดที� 2.2จดักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� 14ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตวับ่งชี�ที� 15 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

  ตวับ่งชี�ที�  16  ร้อยละของงบประมาณที�สาขางาน จดัซื�อวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเหมาะสม 

 ข้อกาํหนดที�  2.3จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 

  ตวับ่งชี�ที� 17 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

 ข้อกาํหนดที� 2.4  จดัสถานที�เรียน สถานที�ฝึกปฏิบติังานสถานที�ศึกษาคน้ควา้ ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชาทั�ง

ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื�นๆ 

  ตวับ่งชี�ที� 18 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

โรงฝึกงาน พื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที� เอื�อต่อการเรียนรู้ และเกิด

ประโยชน์ สูงสุด 

  ตวับ่งชี�ที� 19 ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศนูยว์ิทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาที�เรียน มี

บรรยากาศ ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ตวับ่งชี�ที� 20 ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหม้ีครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 
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 6.2  มาตรฐานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

   

ข้อกาํหนดที� 2  สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 2.5  จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวก ที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ 

  ตวับ่งชี�ที� 21 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวก

ที� เอื�อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 ข้อกาํหนดที� 2.6 พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

  ตวับ่งชี�ที� 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที�ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ที�ที�รับผดิชอบ 

 ข้อกาํหนดที� 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั�งในระบบ

และทวิภาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� 23  จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื�อสนบัสนุนการจดัการศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� 24 จาํนวนสถานประกอบการที�มกีารจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศกึษาจดัการศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบปกต ิ

  ตวับ่งชี�ที� 25 จาํนวนคน-ชั�วโมงของผูเ้ชี�ยวชาญผูท้รงคุณวฒิุหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมใน

การพฒันาผูเ้รียน 

  ตวับ่งชี�  26  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มคุีณวุฒิดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

  ตวับ่งชี�ที�  27   อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 

 

 6.3 มาตรฐานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

   ข้อกาํหนดที� 3 สถานศึกษาควรกาํหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรมดงันี�  

 ข้อกาํหนดที�  3.1จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมปีระสิทธิภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� 28 จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูที�ปรึกษา 

  ตวับ่งชี�ที�  29  จาํนวนครั� งของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

  ตวับ่งชี�ที� 30 ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้ 

 ข้อกาํหนดที�  3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ 

รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์

  ตวับ่งชี�ที�  31  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์
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 6.3 มาตรฐานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (ต่อ) 

   ข้อกาํหนดที� 3 สถานศึกษาควรกาํหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรมดงันี�  

 ข้อกาํหนดที�  3.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม  

  ตวับ่งชี�ที�  32  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มวฒันธรรม 

ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 6.4  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ข้อกาํหนดที� 4 

 ข้อกาํหนดที�  4.1  บริการวิชาชีพที�เหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สงัคม องคก์ร ทั�งภาครัฐและ

เอกชนเพื�อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�อง 

  ตวับ่งชี�ที�  33  จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้

ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

 ข้อกาํหนดที�  4.2  จดัสรรงบประมาณเพื�อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการ

บริการวิชาชีพที�กาํหนด 

  ตวับ่งชี�ที�  34  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม

ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบ

อาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

 6.5  มาตรฐานนวตักรรมและการวจิยั 

ข้อกาํหนดที� 5  สถานศึกษาควรมีการจดัการเกี�ยวกบันวตักรรม และการวจิยั ดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 5.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั และ

โครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันา 

  ตวับ่งชี�ที� 35 จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยัและโครงงาน 

  ตวับ่งชี�ที� 36 จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั โครงงาน ที�มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ

ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

 ข้อกาํหนดที� 5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั และ

โครงงานที�นาํไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

  ตวับ่งชี�ที� 37 ร้อยละของงบประมาณที�ใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงานต่องบดาํเนินการ 
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 6.5  มาตรฐานนวตักรรมและการวจิยั (ต่อ) 

ข้อกาํหนดที� 5  สถานศึกษาควรมีการจดัการเกี�ยวกบันวตักรรม และการวจิยั ดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 5.3 จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั และ

โครงงานที�นาํไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

  ตวับ่งชี�ที� 38  จาํนวนครั� งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงาน 

   

 6.6  มาตรฐานภาวะผู้นําและการจดัการ 

ข้อกาํหนดที� 6  ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้าํและจดัการศกึษาในสถานศึกษาดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 6.1ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร  ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

  ตวับ่งชี�ที� 39ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมี

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศกึษาดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

 ข้อกาํหนดที� 6.2ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

  ตวับ่งชี�ที� 40ร้อยละของบุคลากรในสถานศกึษาที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 ข้อกาํหนดที� 6.3 จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันาสถานศกึษาอยา่งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี�ที� 41ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

 

6.7  มาตรฐานที� 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

ข้อกาํหนดที� 7 สถานศึกษาควรจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี�  

  ตัวบ่งชี�ที� 42 ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง 

  ตวับ่งชี�ที� 43 ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน 
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7.  การประเมนิตามมาตรฐานการศึกษา 

 วธิีการดําเนินการเพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนด 

1.  การวางแผนงานของสถานศึกษา   

ใชก้ารจดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์เจา้หนา้ที� นกัศึกษา และชุมชน 

มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา ทั�งนี�สถานศึกษาและชุมชน มีการกาํหนดเป้าหมายการ

ดาํเนินงานภายใตแ้ต่ละมาตรฐานว่าตอ้งมีการใหเ้กิดสมัฤทธิผลในดา้นใด ระดบัใด  มีการกาํหนดเกณฑ์

มาตรฐานสาํหรับตดัสินระดบัความสาํเร็จ  มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม  โครงสร้าง เพื�อนาํการปฏบิติั

โดยผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นผูเ้สนอแผนการปฏิบติัการ  ตลอดจนระบบการกาํกบัติดตาม 

2.  การนําแผนสู่การปฏบิัต ิ

กาํหนดปฏิทินการปฏบิติังาน  และดาํเนินงานตามแผนมีกลไกการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ  

จากผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นระยะ ๆ  ตามตารางที�กาํหนด  และมีการรายงานผลความกา้วหน้า  ทั�งที�เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและโดยการจดัการประชุม 

3.  การตรวจสอบตดิตาม 

มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ สถานศึกษามีการจดัตั�ง 

คณะกรรมการควบคุม กาํกบั นิเทศ  และประเมินการดาํเนินงานและรายงานผลต่อที�ประชุม 

4.  การพฒันาปรับปรุงการปฏบิัตงิาน 

มีการนาํผลการประเมิน มาจดัทาํเป็นรายงานการประเมินตนเองเผยแพร่ใหก้บัผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

ทราบ  และการจดัประชุม  เพื�อระดมความคิดเกี�ยวกบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาต่อไป  หากผลการ

ประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใด มีการดําเนินงาน  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด  

สถานศึกษาจะให้ผูที้�เกี�ยวข้องจดัทาํแผนพฒันาปรับปรุง  โดยมีการกาํหนดยุทธวิธี  แผนปฏิบัติการ  

ระยะเวลาการดาํเนินการทรัพยากรที�ใชใ้นการดาํเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล  แผนพฒันา

ปรับปรุงดงักล่าวจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาพิจารณาและขอรับการสนับสนุน  โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งหากจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรในการดาํเนินงานและตอ้งการใหชุ้มชนช่วยเหลือ 

      ในแต่ละเดือนวิทยาลยัจดัใหม้ีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย ์เดือนละครั� ง ทั�งนี� เพื�อ 

ตรวจสอบการดาํเนินงาน  และประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น  เพื�อหาทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 

 

 
 



บทที� 3 
 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี� 
 

 ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน 43  ตวับ่งชี�  วิทยาลยัไดด้าํเนินงาน ดงันี�  

 

1.  มาตรฐานผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ   

 ข้อกาํหนดที�   1   สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาในเรื�อง

ต่อไปนี�  

  ข้อกาํหนดที� 1.1 ความรู้ และทกัษะวิชาชีพ ตามหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ 

สงัคมและเทคโนโลย ี ที�เปลี�ยนแปลงไป 

  ตวับ่งชี�ที� 1 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนดตาม

ชั�นปี 

  วิธีดําเนินการ   วิทยาลยัมีการวางแผนการจดัการประชุมเพื�อสร้างความเขา้ใจกบั

บุคลากรทุกคน ใหรั้บทราบ และร่วมกนัคิดระดมสมองในการกาํหนดโครงการ กิจกรรมที�จะพฒันา

บุคลากรใหม้ีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึ�งจะส่งผลต่อ

การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธิ� ตามเกณฑที์�ตอ้งการซึ�งผลจากการประชุมและระดมสมอง วิทยาลยั 

มีกิจกรรม / โครงการเกิดขึ�น อาทิเช่น โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติัการสอนดา้นการ

พฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู  การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ทกัษะกระบวนการ

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม การดาํเนินโครงการฝึกทกัษะปฏิบติัในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื�น 

ไดด้าํเนินการจดัทาํเครื�องมือวดัผลประเมินผลในแต่ละรายวิชาใหม้ีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการวดัผล

ประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา โดยครูผูส้อนและฝ่ายวิชาการเป็นผูด้าํเนินการ 

  ผลการดําเนินการ   วิทยาลยัไดน้าํโครงการ / กิจกรรม ที�ไดก้าํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั

การประจาํปีไปดาํเนินการ ซึ�งพบว่า มีครู จาํนวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของบุคลากรที�ทาํการ

สอนทั�งหมด ไดด้าํเนินการปรับปรุง พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลกัสูตร

สถานศึกษาทุกรายวิชาเพื�อนาํไปไปจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ทกัษะกระบวนการใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวดัผล ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง และไดจ้ดัทาํ

เครื�องมือวดัผลประเมินผลที�หลากหลายและมีคุณภาพเพื�อใชใ้นการวดัผลประเมินผลผูเ้รียนทุก
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รายวิชา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื�น ส่งผลให ้

ผูเ้รียนร้อยละ  80  ของผูเ้รียนที�ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั�นปี มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑ์

ที�กาํหนดตามชั�นปี  
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ตวับ่งชี�ที� 2 ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

วธิีดําเนินการ   วิทยาลยัมีการวางแผนการ การประชุมเพื�อระดมความคิดในการ

กาํหนดโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ� การเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์

วิชาชีพ ในการจดัการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  โดยมกิีจกรรมหรือโครงการ 

เช่นจดัแผนการเรียนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม จดัการเรียน

การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเนน้การปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน จดักิจกรรม

เสริมทกัษะ วิชาชีพตามความเหมาะสมของศกัยภาพผูเ้รียน 

   ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัไม่มีผูเ้รียนที�ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ทั�งใน

ระดบั  ปวช. และ ปวส.  
 

  ข้อกาํหนดที� 1.2 ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

  ตวับ่งชี�ที� 3 ร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

   วธิีดําเนินการ  วิทยาลยัไดม้กีารวางแผนการดาํเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมายไวใ้น

แผนพฒันาแผนกวิชาและไดจ้ดัใหผู้ส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้  โดยใหน้กัศกึษาไดศ้ึกษาใบ

ความรู้ในแต่ละหน่วยเพื�อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะ และสามารถนาํวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ไปประยกุตใ์นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดยมีการจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการ

วิชาชีพ  และการจดัทาํสิ�งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม ่

  ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัจดัใหน้กัเรียนนกัศกึษาไดศ้ึกษากระบวนการเรียนรู้โดย

ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาใบความรู้ในใบความรู้ตามความเหมาะสม โดยมีการจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  

โครงการ  วิชาชีพ และสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่   คดิเป็นร้อยละ  66 
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ตารางที� 1.3 แสดงจาํนวนผูเ้รียนที�สามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา

ใชแ้ก ้ปัญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบของสถานศึกษา   ประจาํปี

การศึกษา 2552  

 

สาขางาน 
จํานวนผู้เรียน 

(คน) 

จํานวนผู้เรียนที�

ทําผลงาน (คน) 

ร้อยละ 

 

ยานยนต ์ 67 23 34 

ไฟฟ้ากาํลงั 15 8 53 

อิเลก็ทรอนิกส ์ 57 32 56 

ช่างซ่อมบาํรุงฯ - - - 

การบญัชี 105 85 81 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 74 47 64 

รวม ปวช.3 318 195 61 

เทคนิคยานยนต ์ 7 7 100 

ติดตั�งไฟฟ้า 22 17 77 

การบญัชี 10 10 100 

เทคโนโลยสีาํนกังาน 14 14 100 

รวม ปวส. 2 53 48 91 

รวมทั�งสิ�น 371 243 66 

 

หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 มีนกัเรียนระดบั ปวช. 3 และ ปวส. 2 เท่านั�นที�ทาํโครงการและโครงงาน 
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ข้อกาํหนดที� 1.3 ทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

  ตัวบ่งชี�ที� 4  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะในการสื�อสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การ

เขียน และการสนทนา ทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  วธิีดําเนินการ  วิทยาลยัไดจ้ดัการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลกัสูตร  โดยให้มี

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เพื�อให้นักเรียน  นักศึกษา  มี

ความรู้และเกิดทกัษะการใชภ้าษาสื�อสารดา้นการฟัง  การอ่าน การเขียน  และการสนทสา  และ

ขอ้มลูจากแบบประเมินผลการเรียน 

   ผลการดําเนินการ  ครูผูส้อนไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคัญและมีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ส่งผลให้ผูเ้รียน  มีทักษะในการใช้ภาษา

สื�อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนา  ทั� งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                

คดิเป็นร้อยละ  80 
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  ข้อกาํหนดที� 1.4  ความรู้ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็นในการศกึษาคน้ควา้

และปฏิบติังานวิชาชีพได ้อยา่งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี�ที� 5 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลย ี

ที�จาํเป็นในการศกึษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  วธิีดําเนินการ  วิทยาลยัไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็นใน

การศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานในวิชาชีพ    โดยการจดัใหน้กัเรียนนกัศกึษาไดเ้ขา้ใชบ้ริการ

อินเตอร์เน็ต  เป็นหอ้งและสปัดาห์  โดยใชร้ะบบพิสูจน์ตวัตนในการใชอ้ินเทอร์เน็ต  กาํหนดให้

ผูเ้รียนสามารถใชอ้ินเตอร์เน็ตไดค้รั� งละ  3  ชั�วโมง 

  ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัมีร้อยละของผูเ้รียนที�มคีวามรู้  และเทคโนโลยทีี�จาํเป็น

ในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยในปีการศกึษา  2552  มีนกัเรียน

นกัศกึษาที�ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต  จาํนวน   620  คน  จากนกัเรียนนกัศกึษาทั�งหมด  จาํนวน  1,021  

คน  คิดเป็นร้อยละ  61 
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 ตวับ่งชี�ที�  6  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพมี

บุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี 
 

  วธิีดําเนินการ วิทยาลยั  ไดส่้งเสริมใหม้ีการจดัการเรียนการสอนโดยใหบู้รณาการ

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะที�พึงประสงคเ์ขา้ไวทุ้กรายวิชา  และทุกกิจกรรม  

เช่นกิจกรรมการเขา้แถวหนา้เสาธง  กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  ความตรงต่อเวลา  การแต่งกายถกูตอ้ง

ตามระเบียบ  ไมเกี�ยวขอ้งกบัยาเสพติด  โดยครูผูส้อนไดม้กีารวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  ซึ�งมี

การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตผูเ้รียนในชั�นเรียน  และบนัทึกขอ้มลูจากอาจารยที์�ปรึกษา  

  ผลการดําเนินการ วิทยาลยั  มกีารสาํรวจคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที�ดีงามใน

วิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที�เหมาะสมและมนุษยส์มัพนัธที์�ดี  โดยแยกเป็นระดบัชั�นปวช.  มีนกัเรียน

ที�สามารถผา่นเกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  86  ระดบัชั�น ปวส.  มีนกัเรียนที�สามารถผา่นเกณฑ ์  คิดเป็น

ร้อยละ  90  รวม ปวช.  และ ปวส. มีนกัเรียนที�สามารถผา่นเกณฑ ์  คดิเป็นร้อยละ 90.25  อยู่ใน

ระดับ ด ี
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ข้อกาํหนดที� 1.6 ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับ

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

  ตวับ่งชี�ที� 7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์าร

สาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  วธิีดําเนินการ  วิทยาลยั  ไดม้กีารมอบหมายใหค้รูประจาํแผนกวิชาพฒันาตนเองใน

การวิเคราะห์ขอ้มลูรายวิชา  จดัทาํแผนการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมาก

ที�สุดและจดัทาํเครื�องมือวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาที�มีคุณภาพ 

   ผลการดําเนินการ  ครู อาจารย ์ ไดด้าํเนินการพฒันา  ปรับปรุง  การจดักระบวนการ

เรียนรู้ที�เนน้ทกัษะกระบวนการใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที�สุด  มี

การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  ส่งผลใหน้กัเรียน  นกัศึกษาที�สาํเร็จการศกึษาและสามารถผา่น

เกณฑ ์ ในระดบั  ปวช. คดิเป็นร้อยละ  90 
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  ตวับ่งชี�ที� 8 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ตามเกณฑ ์

การสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง 

  วธิีดําเนินการ วิทยาลยั  ไดม้กีารมอบหมายใหค้รูประจาํแผนกวิชาพฒันาตนเองใน

การวิเคราะห์ขอ้มลูรายวิชา  จดัทาํแผนการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมาก

ที�สุดและจดัทาํเครื�องมือวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาที�มีคุณภาพ 

   ผลการดําเนินการ ครู อาจารย ์ ไดด้าํเนินการพฒันา  ปรับปรุง  การจดักระบวนการ

เรียนรู้ที�เนน้ทกัษะกระบวนการใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที�สุด  มี

การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  ส่งผลใหน้กัเรียน  นกัศึกษาที�สาํเร็จการศกึษาและสามารถผา่น

เกณฑ ์ ใน ระดบั ปวส. คดิเป็นร้อยละ 90 
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  ตวับ่งชี�ที� 9 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   วธิีดําเนินการ วิทยาลยัไดด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดบั  ปวช.   โดย

นาํแนวขอ้สอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษามามาเป็นแม่แบบในการจดัทาํขอ้สอบ

มาตรฐานวิชาชีพที�เป็นของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยครูไดร่้วมกนัพฒันาแผนการเรียนรู้

ของแต่ละรายวิชา  และระแต่ละระดบัชั�นเพื�อใหผู้เ้รียนไดม้ีความรู้นาํไปสู่การประกอบอาชีพและมี

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนการจบการศกึษา 

   ผลการดําเนินการ วิทยาลยัไดจ้ดัทาํขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดบั  ปวช.  ให้

นกัเรียนนกัศกึษาเขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพื�อเป็นการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในวิทยาลยัส่งผลใหม้ีผูเ้รียนร้อยละ  79.21  ของผูเ้รียนทั�งหมดในวิทยาลยัที�จะจบ

การศึกษาที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ตารางที� 1.9  สรุปร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพวิทยาลยัประจาํภาคเรียน2552 

 

ที� ประเภทวชิา 
จาํนวนนักเรียน ปวช. ผ่านร้อยละ

ของผู้เข้าสอบ 
หมายเหต ุ

ทั�งหมด เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 76 72 41 31 56.94  

2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 133 130 119 7 91.54  

 รวม 209 202 160 38 79.21  
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ตวับ่งชี�ที� 10 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ที�ผา่นการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   วธิีดําเนินการ วิทยาลยัไดด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั ปวส. โดยนาํ

แนวขอ้สอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษามามาเป็นแม่แบบในการจดัทาํขอ้สอบ

มาตรฐานวิชาชีพที�เป็นของแผนกวิชา  โดยครูไดร่้วมกนัพฒันาแผนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  

และแต่ละระดบัชั�นเพื�อใหผู้เ้รียนไดม้ีความรู้นาํไปสู่การประกอบอาชีพและมีการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพก่อนการจบการศกึษา 

   ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัไดจ้ดัทาํขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั  ปวส.  ให้

นกัเรียนนกัศกึษาเขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพื�อเป็นการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในวิทยาลยัส่งผลใหม้ีผูเ้รียนร้อยละ  77.27   ของผูเ้รียนทั�งหมดในวิทยาลยัที�จะจบ

การศึกษาที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ตารางที� 1.10  สรุปร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ที�ผา่นการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจาํปีการศกึษา  2552 

 

ที� ประเภทวชิา 
จาํนวนนักเรียน ปวส. ผ่านร้อยละ

ของผู้เข้าสอบ 
หมายเหต ุ

ทั�งหมด เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 22 22 12 10 54.54  

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 23 22 22 0 100  

 รวม 45 44 34 10 77.27  
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ข้อกาํหนดที�  1.7  ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ

อิสระ 

 ตวับ่งชี�ที� 11  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศกึษาที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระ และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

 

 วธิีดําเนินการ  วิทยาลยั  ไดด้าํเนินการตามแผนพฒันาระยะที�  1  ของวิทยาลยั   โดยการ

ติดตามผูเ้รียนที�สาํเร็จการศกึษาแลว้  1  ปี  จากตวันกัศกึษาเอง  จากงานแนะแนว  โดยใช้

กระบวนการต่าง ๆ เช่น  โทรศพัท ์ ไปรษณีย ์ เป็นตน้  เกี�ยวกบัการไดง้านทาํในสถานประกอบการ 

/ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

  ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัไดด้าํเนินการติดตามผูเ้รียนที�สาํเร็จการศกึษาแลว้ภายใน  

1  ปี  พบว่าผูเ้รียนร้อยละ  91.72  ที�ทาํงานในสถานประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษา

ต่อ  โดยขอ้มลูจากงานแนะแนวงานทะเบียน  และจากอาจารยที์�ปรึกษา 

 

 

สาขางาน 
จาํนวน

ผูส้าํเร็จ กศ. ปี 

2552  (คน) 

ไดง้านทาํ เรียน

ต่อ 

รวม ติดต่อ

ไม่ได ้

หมาย

เหต ุเอกชน รัฐ รัฐวิสาหกิจ อิสระ 

สาขางานยานยนต ์ 23 3   4 10 6   

สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 8     8 8   

สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์ 32 2   6 20 28 4  

สาขางานช่างซ่อมบาํรุงฯ - - - - - - - -  

สาขางานการบญัช ี 85 10  10 10 50 70 5  

สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ 41 6   2 30 38 3  

รวม ปวช. 189 21  10 22 118 150 12  

สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 12    2 8 10 2  

สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 17 2   3 10 15 2  

สาขางานการบญัชี 25     25 25   

สาขางานเทคโนโลยสีาํนกังาน 23 10    13 23   

รวม ปวส. 77 12   5 56 83 4  

รวม ปวช.และ ปวส. 266 33  10 27 174 233 16  

 

** คดิเป็นร้อยละ  87.59  อยู่ในระดบั ด ี
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  ตวับ่งชี�ที� 12  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศกึษา 

  วธิีดําเนินการ  วิทยาลยั  ไดจ้ดัใหผู้เ้รียนศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะและร่วมกบัสถานประกอบการในการจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกประสบการณ์จริง  เพื�อ

เตรียมความพร้อม เรียนรู้สภาพจริงในการทาํงานในสถานประกอบการ  เสริมสร้างลกัษณะอนัพึง

ประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   ผลการดําเนินการ  วิทยาลยั  ไดด้าํเนินการออกติดตามนิเทศนกัเรียน  นกัศกึษา  และ

หาขอ้มลูการมีงานทาํของผูที้�จบการศกึษาในวิทยาลยัและทาํการสาํรวจความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบั

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีผูเ้รียนที�จบการศกึษาทาํงานอยู ่ พบวามีความพึงพอใจใน

ผูเ้รียนที�จบการศึกษาแลว้ไดง้านทาํนั�นอยูใ่นระดบัดี 

  

ตารางที� 1.12   แสดงระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศกึษา  ประจาํภาค

เรียน  2552 

 

ระดับ 
จํานวน 

สถานประกอบการ 

ปีการศึกษา 2552 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการด้าน 

ความรู้ ทักษะ คุณธรรม ภาพรวม 

ปวช. 20 4.60 4.10 4.70 4.46 

ปวส. 9 4.66 4.16 4.33 4.38 

ระดับคุณภาพรวมเฉลี�ย 4.63 4.13 4.51 4.42 
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 1 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการ 
เรียนตามเกณฑท์ี�กาํหนดตามชั�นปี 

70% 80     

2.ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการเทียบโอน 
ผลการเรียนรู้ 

- - - - - - 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถประยกุต ์
หลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพ 
อย่างเป็นระบบ 

70% 66     

4. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะการใชภ้าษา 
สื�อสารดา้นการฟังการอ่านการเขียน 
และการสนทนาทั�งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 

50% 80     

5. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใช ้
ความรู้และเทคโนโลยีที�จาํเป็นในการศึกษา 
คน้ควา้และปฏบิติังานวิชาชีพไดอ้ย่าง 
เหมาะสม 

70% 61     

6. ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดี

งามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษย์

สัมพนัธ์ที�ดี 

75% 90.25     

7. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ�  
ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

75% 90     

8. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ�  
ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ 
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั�นสูง 

75% 90     

9. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

60% 79.21     

10. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงที�ผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

60% 77.27     

11. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ไดง้านทาํ 

ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 

อิสระและศึกษาต่อภายใน1 ปี 

10% 87.59     
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ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

12. ระดบัความพึงพอใจของสถานระกอบการ 
ที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงคด์า้น 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

คะแนน

เฉลี�ย 

4.00-5.00 

4.42     

 

มาตรฐานที� 1ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 จุดเด่น 

  1. (ตวับ่งชี� ที�1 ) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนดตาม

ชั�นปี 

  2.(ตวับ่งชี� ที�  4) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมีทกัษะการใชภ้าษาสื�อสารดา้นการฟังการอ่าน

การเขียนและการสนทนาทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  3. (ตวับ่งชี� ที� 5) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมคีวามสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีี�จาํเป็น

ในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.(ตวับ่งชี� ที� 6) ผูเ้รียนในวิทยาลยัมคุีณธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพมี

บุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี 

  5. (ตวับ่งชี� ที�7) ผูส้าํเร็จการศกึษาในวิทยาลยัมีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์าร

สาํเร็จการศึกษา 

  6. (ตวับ่งชี� ที�8) ผูส้าํเร็จการศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ

การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง   

  7. (ตวับ่งชี� ที�9) ผูส้าํเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

  8. (ตวับ่งชี� ที�11)ผูส้าํเร็จการศึกษาในวิทยาลยัที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน1 ปี 

  9. (ตวับ่งชี� ที�12) ความพึงพอใจของสถานระกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึง

ประสงคด์า้น คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศกึษา 
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 จุดที�ต้องพฒันา 

   

  1. (ตวับ่งชี� ที�3) ผูเ้รียนในวิทยาลยัสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

 

 แนวทางการพฒันา 

   1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

   2. โครงการติดตามนกัศึกษาที�จบการศกึษาที�ไดง้านทาํ  ศกึษาต่อและประกอบ

อาชีพอิสระ 

   3. โครงการจดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน และสิ�งประดิษฐ ์

   4. โครงการวนัภาษาไทยและวนัคริสตม์าส 

   5. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นกัศกึษา 
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2.มาตรฐานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ข้อกาํหนดที� 2  สถานศกึษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดงันี�  

  ข้อกาํหนดที� 2.1ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐาน 

สมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ตวับ่งชี�ที� 13 ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�มีคุณภาพ 

  วธีิดําเนินการ   สถานศึกษาไดม้กีารพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในระดบัสาขาวิชา  สาขางาน  

และมีการปรับปรุงแผนการเรียน  ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ชุมชนและทอ้งถิ�น  

โดย  มีการลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการกาํหนดหลกัสูตร  และปรับแผนการเรียนของนกัเรียน 

นกัศึกษาภาคปกติ  และเทียบโอนความรู้ ฯ  เป็นตน้ 

  ผลการดําเนินการ  ทุกสาขาวิชาไดม้ีการปรับแผนการเรียนในภาคปกติและเทียบโอนความรู้  ทุก

สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  60  อยูใ่นเกณฑ ์ พอใช ้

 ข้อกาํหนดที� 2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง

ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� 14  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  วธีิดําเนินการ  สถานศกึษา ไดท้าํการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยแผนการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการ อยา่งมีคุณภาพจะตอ้งมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี�  ผา่นการตรวจการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จาก

ฝ่ายวิชาการ มีรายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ มกีารนิเทศการสอนและประเมินการ

สอน มีการนาํผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยแผนกวิชาไดท้าํการจดัเก็บแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการของครูในแตล่ะแผนกวิชา ที�ทาํขึ�นในปีการศึกษา 2552 เพื�อนาํมาหาร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการ 

  ผลการดําเนินการ  ครู อาจารยไ์ดจ้ดัทาํแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาที�ตนเองสอนในปี

การศึกษา 2552 โดยคาํนึงถึงการทาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการอยา่งมคุีณภาพ เช่น ผ่านการตรวจการ

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ มีรายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ มีการ

นิเทศการสอนและประเมินการสอน มกีารนาํผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ ส่งผลให้รอ้ยละของ

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการอยูที่�  100  อยูใ่นระดบั ดี 
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ราชื�อคร ู รายวชิาที�สอนแบบบูรณาการ 

ฝ่ายการ

ตรวจสอบ

จากวชิาการ 

 

มีรายงานการ

จดัการเรียน

การสอน 

มีการนิเทศ 

มี

รายงาน

ผลการ 

ประเมิน 

หมายเหตุ 

1.นายชาครีย ์ สิริสุนทรานนท ์ วิถีธรรมวิถีไทย / / / /  

2.นางวาสนา  นวลศรี คณิตศาสตร์ประยุกต์  1

คณิตศาสตร์ประยุกต์  2 
/ / / /  

3.นางสาวณิชา  แสงรัตนวงศ ์ ภาษาองักฤษในเพื�อการสื�อสารใน

งานอาชีพ                                          
/ / / /  

4.นายไพฑูรย ์ ผลบุญ พลศึกษาพฒันาบุคลิกภาพ / / / /  

5.นางสาวธนฐัดา  วิลยัเกษ ทกัษะภาษาไทยเพื�ออาชีพ / / / /  

6.นางสาวศิรินาถ  นพเกา้ การสนทนาภาษาองักฤษ / / / /  

7.นางสาวเกวลิน ปะโมทานัง พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม / / / /  

8.นายธวชัชัย  มีสี วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ / / / /  

9.นางสาวพิกุล  ใหญ่สมพงษ ์ ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร  1 / / / /  

10. นายจาํรัส  พมิพาชาติ งานเครื�องยนต์เบื�องตน้      

11. นายนฤนาถ  มะลาไวย ์ งานเครื�องยนต์แกส๊โซลีน / / / /  

12.นายธิติวฒัน์  ธนโชติเรือง

นนท ์

งานสีรถยนต ์ / / / /  

13.นายสุริโย  บุญเจริญ นายเชษฐา  ตากกระโทก / / / /  

14.ว่าที� ร.ต.บุญส่ง  นิ เวศสวรรค ์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ / / / /  
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ราชื�อคร ู รายวชิาที�สอนแบบบูรณาการ 

ฝ่ายการ

ตรวจสอบ

จากวชิาการ 

 

มีรายงานการ

จดัการเรียน

การสอน 

มีการนิเทศ 

มี

รายงาน

ผลการ 

ประเมิน 

หมายเหตุ 

15.  นายชาตรี  งามชื�น งานเครื�องทาํความเยน็และปรับ

อากาศ 
/ / / /  

16.  นายกงัวาล  พยคัฆกุล เครื�องกลไฟฟ้าและกระแสตรง / / / /  

17.  นายสวสัดิ�   จนัทราช เครื�องรับโทรทศัน ์ / / / /  

18.  นายธนะศกัดิ�   อาคมศิลป์ วงจรกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั / / / /  

19.  นางพนิดา  บุญจงนุเคราะห์

กุล 

คณิตศาตร์อิเล็กทรอนิกส์ / / / /  

20.  นายวรัิช  สายหยดุ งานเครื�องมือกลเบื�องตน้      

21.  นายปรีชา  ทวยภา งานเครื�องมือกลเบื�องตน้ / / / /  

22.  นายปฐมพงษ์  สังขน์้อย งานเชื�อมและโลหะแผ่นเบื�องตน้ / / / /  

23.  นายพธิิพงศ์  ฤทธิ� มนตรี งานเชื�อมบาํรุง / / / /  

24.  นางจิตรา  จิตตววิฒันา การบญัชีสําหรับกจิการพิเศษ      

25.  นางสาวมริษฏดา  นาม

โคตร 

การบญัชีอตุาสาหกรรมและระบบ

ใบสําคญั 
/ / / /  

26.  นายวฒันา  พงษช์นะ การบญัชีห้างหุ้นส่วน / / / /  

27.  นางสาวรัศมี  บุญมั�น การบญัชีเบื�องตน้  1 / / / /  

28.  นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง การใช้โปรแกรมนาํเสนอข้อมูล / / / /  
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ราชื�อคร ู รายวชิาที�สอนแบบบูรณาการ 

ฝ่ายการ

ตรวจสอบจาก

วิชาการ 

 

มีรายงานการ

จดัการเรียนการ

สอน 

มีการนิเทศ 

มีรายงาน

ผลการ 

ประเมิน 

หมายเหตุ 

29.  นายลือเดช  บุญโยดม การปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ / / / /  

30.  นางสาวออมทรพัย ์ สืบสวน การใช้โปรแกรมตารางงาน / / / /  

31.  นายพิกุล  บุญหนุน คอมพิวเตอร์เพื�องานอาชีพ / / / /  

32.  นางสาวขวญัเรือน  นันทแสง การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ / / / /  

33.  นายผดุงศกัดิ�   บุญยนื เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต / / / /  

34.  นางจิราภรณ์  งามชื�น ธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ / / / /  

35.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ�นเจริญ หลกัการจดัการ                                       

การดาํเนินธุรกจิขนาดย่อม 
/ / / /  

36.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษ์ศา การเงินส่วนบุคคล / / / /  

จํานวนรายวิชาที�มีผลต่อการพัฒนาครบ 4 ข้อ  จํานวน  36  รายวชิา  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

ตวับ่งชี�ที� 15  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

  วธีิดําเนินการ  วิทยาลยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  มกีารจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น  การนิเทศการสอน  

โครงการสอน  ปรับวิธีเรียนเปลี�ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  โดยใหผู้ส้อนในสาขางานและผูเ้รียนที�เรียนไดม้ส่ีวน

ร่วมในการจดัการเรียนการสอนรวมทั�งการไดฝึ้กปฏิบตัใินสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้อื�นๆ  อีก 

  ผลการดําเนินการ ครู  อาจารยไ์ดจ้ดัทาํแผนการเรียนรูแ้บบบูรณาการของรายวิชา  ไดอ้ยา่ง

หลากหลายวิธีและเนน้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีการประเมินผลการสอนของครู  การนิเทศการ

สอน การจดัทาํวิจยัในชั�นเรียน และการบนัทึกหลงัการสอนเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และนาํผลมาพฒันา
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ปรับปรุงจดัการเรียนการสอนรวมถึงการทศันศกึษาดูงานของนกัศึกษา  ส่งผลใหผู้เ้รียนมกีารเรียนรู้ที�หลากหลาย 

โดยมีระดบัความพึงพอใจตอ่คุณภาพการสอนของครูผูส้อน อยูที่� 4.10  อยู่ในระดับ ดี 

          

 ตวับ่งชี�ที�  16  ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษา จดัซื�อวสัดุฝึก อุปกรณ ์สาํหรับการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเหมาะสม 

  วธีิดําเนินการ  วิทยาลยัไดจ้ดัประชุมบุคลากรแตล่ะสาขาวิชา  เพื�อวางแผนในการจดัซื�อวสัดุฝึก  

อุปกรณ์ สาํหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ในแต่ละภาคเรียนโดยการจดัซื�อวสัดุฝึก และอุปกรณ์  ไดร้ับ

จดัสรรจากเงินงบประมาณจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ การใชว้สัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการจดัการเรียนการ

สอน  ทางแผนกวิชาไดม้กีารจดัทาํใบเบกิวสัดุฝึก เพื�อควบคุมการใช ้ การตรวจสอบ ยอดคงเหลือ  และการ

ประมาณการในการสั�งซื�อต่อไป 

   ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณวสัดุฝึก  ใหแ้ต่ละแผนกวิชาจดัซื�อ

วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   ตามรายวิชาของสาขางานตา่ง ๆ  ที�จาํเป็น  คิดเป็นรอ้ยละ 17.9 ของ

งบดาํเนินการทั�งหมดที�สาขางานไดรั้บ  วิทยาลยัไดร้ับจดัสรรงบประมาณทั�งสิ�น 6,383,000  บาท  อยูใ่นระดบั  ดี 

  ตารางแสดงการจดัสรรงบประมาณ 

รายการ จํานวน/ร้อยละ 

จาํนวนงบดาํเนินการทั�งหมด 6,383,000   100 

ค่าวสัดุฝึก     1,142,530 17.89 

ร้อยละของคา่วสัดุฝึกใน 1 ปีการศึกษา 17.9 

 

 ข้อกาํหนดที�  2.3  จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแตล่ะสาขาวิชา 

  ตวับ่งชี�ที� 17 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพวิเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

  วธีิดําเนินการ วิทยาลยัไดจ้ดัใหม้ีหอ้งปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ตามความตอ้งการการใช ้ มกีาร

บริหารจดัการการใชห้อ้งคอมพิวเตอร์โดยสาขางานเป็นผูร้บัผดิชอบจดัตารางการใชห้อ้งตามความเหมาะสมและ

รายวิชา  และดาํเนินการบาํรุงรักษา เครื�องคอมพวิเตอร์ใหอ้ยู่ในสภาพที�ใชก้ารไดอ้ยา่งสม ํ�าเสมอ 
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  ผลการดําเนินการ วิทยาลยัมีห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  5  หอ้ง  สําหรับจดัการเรียนการสอนตาม

รายวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  มีจาํนวน  20  เครื�อง ต่อหอ้ง มีจาํนวนนกัศกึษาที�ใชม้ากที�สุดตามตารางการใชห้้องจาํนวน  46  

คน  คดิเป็น  2: 1   

 ข้อกาํหนดที� 2.4  จดัสถานที�เรียน สถานที�ฝึกปฏิบตัิงานสถานที�ศกึษาคน้ควา้ ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา

ทั�งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรูอื้�นๆ 

  ตวับ่งชี�ที� 18 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

โรงฝึกงาน พื�นที�ฝึกปฏิบตัิงานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที� เอื�อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ สูงสุด 

  วธีิดําเนินการ วิทยาลยัไดม้จีดัอาคารเรียน  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตักิาร  โรงฝึกงานและพื�นที�

ปฏิบตัิงานที�เหมาะสมกบัรายวิชาที�เรียน โดยจดัตารางการใชห้อ้งเรียนเพื�อเป็นการจดัแบ่งใหเ้หมาะสมกบัรายวิชา

และจดัใหอุ้ปกรณ์ครุภณัฑพื์�นฐานที�จาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน และอุปกรณ์ตา่งๆ จดัสภาพแวดลอ้มสิ�ง

อาํนวยความสะดวกทั�งในและนอกหอ้งเรียนเพื�อสร้างบรรยากาศที�เอื�อตอ่การเรียนรู้ 

 ผลการดําเนินการ ผูเ้รียนในสาขางานไดเ้ขา้ใชส้ถานที�เรียนในแตล่ะรายวิชา  สถานที�ปฏิบตัิงานจริง 

สถานที�ศึกษาคน้ควา้ตามที�สาขางานจดัเพื�อกระบวนการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั  ดี 

  ตวับ่งชี�ที� 19 ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยว์ิทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาที�เรียน มี

บรรยากาศ ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชนสู์งสุด 

  วธีิดําเนินการ วิทยาลยัไดม้กีารส่งเสริมใหน้กัเรียน-นกัศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลเพื�อ

ประกอบการเรียน ในหอ้งสมดุ ห้องการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และหอ้งอินเตอร์เน็ต ของทางวิทยาลยั 

   ผลการดําเนินการ ผูเ้รียนในสาขางานไดเ้ขา้ใชส้ถานที�เรียนในแตล่ะรายวิชา  สถานที�ปฏิบตัิงาน

จริง สถานที�ศึกษาคน้ควา้ตามที�สาขางานจดัเพื�อกระบวนการเรียนการสอน   อยูใ่นระดบั  พอใช ้
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  ตวับ่งชี�ที� 20 ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหม้ีครุภณัฑ ์และอุปกรณ ์

    วธีิดําเนินการ วิทยาลยัไดม้กีารจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ใชใ้นการเรียนการสอนเพื�อให้

เพียงพอตอ่ความตอ้งการของนกัเรียนนกัศกึษาของแต่ละแผนกวิชา  มกีารตรวจซ่อมบาํรุงและจดัหา

เพิ�มเติมในส่วนที�ขาด                   

             ผลการดําเนินการ ผูเ้รียนในแต่ละสาขางานไดใ้ชอุ้ปกรณค์รุภณัฑใ์นการเรียนอยา่งเพียงพอและมี

ความทนัสมยั อยูใ่นระดบั พอใช ้

ข้อกาํหนดที� 2.5  จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวก ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชี�ที� 21 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที� 

เอื�อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 วธิีดําเนินการ   วิทยาลยัไดม้กีารดาํเนินการจดัระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอ้ม  สิ�งอาํนวย

ความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้  ในแต่ละสาขาวิชา  โดยมีการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาแผนกวิชา  เช่น  โครงการ          

5 ส  เป็นตน้ 

  ผลการดําเนินการ  จากการที�วิทยาลยัไดม้อบหมายใหแ้ตล่ะสาขาวิชาจดัโครงการ  5  ส  เพื�อพฒันา

แผนกวิชาส่งผลใหแ้ผนกวิชาไดป้รับปรุงและพฒันาตนเอง  โดยมีการติดป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั  ป้าย

กฎเกณฑก์ารใชห้อ้ง  ป้ายแสดงขั�นตอนการใช ้ อุปกรณ์  เครื�องมอื  เครื�องจกัร  ทุกสาขาวิชา  คดิเป็นรอ้ยละ  70 

อยู่ในระดบั  ดี 

 ข้อกาํหนดที� 2.6 พฒันาบคุลากรทกุคนของสถานศึกษาในงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

        ตวับ่งชี�ที�  22  รอ้ยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที�ไดร้ับการพฒันาตามหนา้ที�ที�รับผดิชอบ 

  วธีิดําเนินการ วิทยาลยัไดม้นีโยบายในการจดัใหบ้คุลากรในสาขาไดม้ีการพฒันาตามความถนัด

และความเหมาะสมทุกคน  และส่งเสริมใหค้รูในสาขาเขา้รบัการอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุมสัมนา  ฯลฯ   

   ผลการดําเนนิการ บุคลากรในวิทยาลยัไดม้ีการพฒันาดา้นวิชาชีพหรือหนา้ที�รับผดิชอบ ผ่านเกณฑ ์

70  คน ไม่ผา่นเกณฑ์  8 คน โดยผูผ้่านเกณฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 89.74  อยูใ่นเกณฑ ์ด ี
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 ข้อกาํหนดที� 2.7  ระดมทรัพยากรจากทั�งภายในและภายนอกสถานศกึษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั�งใน

ระบบและทวิภาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

 ตวับ่งชี�ที� 23 จาํนวนครั�งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื�อสนับสนุนการจดัการศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 วธิีดําเนินการ วิทยาลยัไดม้กีารระดมทรัพยากรจากแหล่งตา่ง ๆ   ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพื�อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมอบหมายใหแ้ต่ละสาขาวิชาไดเ้ชิญผูเ้ชี�ยวชาญและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน  อยา่งนอ้ยสาขาวิชาละ  1  คนต่อ  1  ภาคเรียน   

 ผลการดําเนินการ  วิทยาลยัไดม้กีารระดมทรัพยากรจากแหล่งตา่ง ๆ   ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื�อสนับสนุนการจดัการศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั�งหมด  จาํนวน  30  ครั� ง  อยูใ่นเกณฑ ์ ดี 

 ตวับ่งชี�ที� 24  จาํนวนสถานประกอบการที�มกีารจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศกึษาจดัการศึกษาระบบทวิ

ภาคแีละระบบปกต ิ

 วธิีดําเนินการ  วิทยาลยั  ไดจ้ดัประชุมตกลงความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  ก่อนที�จะส่งนกัเรียน 

นกัศึกษาออกฝึกประสบการณ์  มีการประสานงานกบัสถานประกอบการ  โดยการออกหนังสือส่งตวัให้กบั

นกัเรียน นกัศึกษา และทางสาขางานไดมี้การปฐมนิเทศ นกัเรียน นกัศกึษา ก่อนที�จะออกฝึกประสบการณ์  ให้

รับทราบเกี�ยวกบัแนวทางการปฏิบตัติวัในการทาํงาน  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ รวมถึง

การแต่งกาย  นอกจากนี�ทางสาขางานยงัไดเ้ชิญสถานประกอบการมาใหค้วามรู้เกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

ของสถานประกอบการ  มีการติดตามผลการฝึกประสบการณ์  โดยการออกนิเทศนกัเรียน นกัศึกษา ขณะที�กาํลงั

ฝึกประสบการณอ์ยู่ที�สถานประกอบการ มกีารประเมินผล  ซึ� งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินจากครูนิเทศ  และ

การประเมินจากสถานประกอบการ 

 ผลการดําเนินการ  วิทยาลยั  มีจาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัวิทยาลยั  ในระดบั 

ปวช.3 และ ปวส.2  จาํนวน  29  แห่ง ในสถานประกอบการทั�ง 29  แห่ง ไดม้สีถานประกอบการที�ลงนามความ

ร่วมมือแลว้  2  แห่ง 
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ตวับ่งชี�ที�  25  จาํนวนคน-ชั�วโมงของผูเ้ชี�ยวชาญผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการ

พฒันาผูเ้รียน 

 วธิีดําเนินการ   วิทยาลยั ไดว้างแผนเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ  มาบรรยายพิเศษใหก้บันกัเรียน 

นกัศึกษา  ในปีการศกึษา   2552   เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  และความรู้เกี�ยวกบัการเรียนการสอนในแต่ละ

สาขาวิชา  เช่น  โครงการอบรมการซ่อมและประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์  โครงการเพิ�มทกัษะการเป็นนกับญัชี  

โครงการการซ่อมโทรศพัทม์อืถือ  โครงการศึกษาดูงานสวนครูบาสุทธินนัท ์ โครงการการทาํนํ�าหมกัชีวภาพ 

 ผลการดําเนินการ   จากผลการดาํเนินโครงการดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหใ้นปีการศึกษา  2552  ที�ผ่าน  

วิทยาลยัมีจาํนวน  ผูเ้ชี�ยวชาญที�มาให้ความรูแ้ก่นกัเรียน  นกัศึกษา  ในแตล่ะสาขาวิชา  ในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ  

75  อยู่ในเกณฑ ์ พอใช ้

ตวับ่งชี�  26  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มคุีณวุฒิดา้นวิชาชีพตอ่ผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

 วธิีดําเนินการ   วิทยาลัย ไดม้อบหมายให้ผูส้อนที�เป็นขา้ราชการ  พนักงานราชการ  ครูพิเศษสอนที�

สถานศึกษาทาํสัญญาต่อเนื�อง   ที�มีคุณวุฒิวิชาชีพ  รับผดิชอบจดัการเรียนการสอนต่อจาํนวนนักเรียนทั�งหมดใน

แต่ละสาขางาน 

  ผลการดําเนินการ   สถานศึกษามีอตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียน  ผูส้อน  1 

คน  ต่อผูเ้รียนจาํนวน 33  คน  อยูใ่นเกณฑ ์ปรับปรุง 

 

รายการ จาํนวนครูที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพใน ปีการศกึษา   2552  

 ป .ตรี  ป .โท  วิทยากร 

 ครูที�มีวุฒิตรงตามสาขางาน 37 - - 

รวมทั�งสิ�น  1255/37 

อตัราส่วน ผูส้อน ต่อ ผูเ้รียน 1:33 
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ตวับ่งชี�ที�  27   อตัราส่วนของผูส้อนประจาํตอ่ผูเ้รียน 

 วธิีดําเนินการ วิทยาลยั ไดม้อบหมายใหผู้ส้อนที�เป็นขา้ราชการ  พนกังานราชการ  ครูจา้งที�สถานศึกษา

ทาํสัญญาต่อเนื�อง  1  ที�มีคุณวุฒิวิชาชีพ  รับผดิชอบจดัการเรียนการสอนต่อจาํนวนนักเรียนทั�งหมดในสาขางาน 

  ผลการดําเนินการ สาขางานมีอตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน  ผูส้อน  1 คน  ต่อผูเ้รียนจํานวน  33 

คน  อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 

 

รายการ จาํนวนครูประจาํทั�งหมด ใน ปีการศึกษา...2552........ 

 ป.ตรี ป.โท วิทยากร 

 ครูประจาํทั�งหมด 37 - - 

รวมทั�งสิ�น  1255/37 

อตัราส่วน ผูส้อนประจาํ ต่อ ผูเ้รียน 1:33 
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 2 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มลู/ 

หลกัฐาน

สนับสนุน 
ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

13.  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�มี 

คุณภาพ 

50% 60     

14.  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

40% 100     

15.  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

ดี ดี     

16. ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษา 

จดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สําหรับการจดั 

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

15% 17.9     

17. ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของ 

ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

2:1 2:1     

18. ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคาร 

เรียนอาคารประกอบหอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงานพื�นที�ฝึก 

ปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน 

มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี ดี     

19. ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ิทย 

บริการให้เหมาะสมกบัวิชาที�เรียน 

มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี พอใช้     

20. ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ 

ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ 

ดี พอใช้     

21. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั 

ของสภาพแวดลอ้มสิ�งอาํนวยความ 

สะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/ 

สาขางาน 

ดี ดี     

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสาขางาน 

ที�ไดรั้บการพฒันาตามหน้าที�ที�รับผิดชอบ 

 

70% 89.74     
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23. จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดม 

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั�งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษาเพื�อสนับสนุน 

การจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดี ดี     

24. จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดั 

การศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาจดัการศึกษา 

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

30 29     

25. จาํนวนคน-ชั�วโมงของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

80 75     

26. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุ 

ดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

ปรับปรุง

1:33 

ปรับปรุง     

27. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน ปรับปรุง

1:33 

ปรับปรุง     

 

สรุปมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 จุดเด่น 

 1. (ตวับ่งชี�ที� 14) แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 2. (ตวับ่งชี�ที� 18) ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียนอาคารประกอบหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตักิาร  

  โรงฝึกงานพื�นที�ฝึกปฏิบตัิงานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน  มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรูแ้ละเกิด 

  ประโยชนสู์งสุด 

 3.  (ตวับ่งชี�ที� 21)  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก 

  ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 4.  (ตวับ่งชี�ที� 22)  ร้อยละของบุคลากรภายในสาขางานที�ไดร้ับการพฒันาตามหนา้ที�ที�รับผดิชอบ 

 5.  (ตวับ่งชี�ที� 23)  จาํนวนครั�งหรือปริมาณในการระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆทั�งภายในและ 

  ภายนอกสถานศกึษาเพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 6.  (ตวับ่งชี�ที� 24)  จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาจดัการศึกษา 

  ระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ
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 จุดที�ต้องพฒันา 

 - 

 

 แนวทางการพฒันา 

  1. ควรจะเชิญตวัแทนจากสถานประกอบการ เขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัทาํแผนการเรียน เพื�อให้

แผนการเรียนสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และตรงตามสมรรถนะอาชีพ 

  2. ส่งบุคลากรในสาขางานใหไ้ปอบรมศึกษาดูงานอยา่งทั�วถึง สมํ�าเสมอ และตอ่เนื�อง 

  3.  ควรจะมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ�มมากขึ�น เช่น ระดมทรัพยากรจากศิษยเ์ก่า   
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3. มาตรฐานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 ข้อกาํหนดที� 3 สถานศึกษาควรกาํหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรมดงันี�  

 ข้อกาํหนดที�  3.1 จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมี

ประสิทธิภาพ 

 ตวับ่งชี�ที� 28 จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูที�ปรึกษา 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษาไดจ้ดัใหผู้เ้รียนทุกคนไดเ้ขา้พบครูที�ปรึกษาเพื�อดูแลและ

ติดตามใหค้าํแนะนาํใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการเรียนและความประพฤติอยา่งต่อเนื�องตลอดปี

การศึกษา  โดยกาํหนดเวลาที�นกัศึกษาและครูที�ปรึกษามีเวลาว่างพบกนัสปัดาห์ละ  2  ครั� ง  ในวนั

องัคารและวนัพฤหสับดีของทุกสปัดาห์และจดัทาํสมุดบนัทึกการเขา้พบครูที�ปรึกษาเพื�อรายงานผล

การพบนกัเรียน นกัศกึษา  สรุปส่งวิทยาลยัเป็นรายสปัดาห ์  

  ผลการดําเนินการ  ผูเ้รียนพบครูที�ปรึกษาอยา่งต่อเนื�องรวม  72  ครั� ง/ ปีการศกึษา  

คิดเป็นร้อยละ  100 

 

ตวับ่งชี�ที�  29  จาํนวนครั� งของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา ไดป้ระชุมมอบหมายงานใหค้รูที�ปรึกษา ประสานงาน

กบัฝ่ายพยาบาล  ในการตรวจสุขภาพประจาํปี  รวมถึงการตรวจสารเสพติดของนกัเรียน นกัศึกษา  

ทุกคน  โดยใหค้รูที�ปรึกษากาํกบัดูแลควบคุม นกัเรียน นกัศึกษา ใหไ้ปตรวจสุขภาพประจาํปีทุกคน 

และมีการลงลายมือชื�อเขา้รับการตรวจสุขภาพ 
 

   ผลการดําเนินการ  สถานศึกษา  ไดม้อบหมายใหค้รูที�ปรึกษา กาํกบัดูแลนกัเรียน 

นกัศกึษา ไปตรวจสารเสพติด จาํนวน 1 ครั� ง ต่อปี โดยมนีกัเรียนเขา้ร่วมจาํนวน 869  คน จาก

นกัเรียนนกัศกึษาปกติไมร่วมเทียบโอน  ทั�งหมดจาํนวน  1,118  คน คิดเป็นร้อยละ  77.73     

  

ตวับ่งชี�ที� 30 ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้ 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา  ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของนกัเรียน นกัศึกษา แรกเขา้จาก

สญัญามอบตวั  จากฝ่ายทะเบียน  พร้อมทั�งเปรียบเทียบกบัจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาที�จบการศกึษา

ตามชั�นปี  เมื�อเทียบกบัจาํนวนแรกเขา้  ผลต่างที�ไดคื้อ จาํนวนนกัเรียน นกัศกึษาที�ออกกลางคนั  ซึ�ง

มีสาเหตุหลายประการ เช่น การพกัการเรียนชั�วคราว  การยา้ยสถานศึกษา  การลาออก เป็นตน้  ซึ�ง

สาเหตุเหล่านี�ทางสถานศึกษาไดห้าแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกบัผูป้กครอง โดยการจดักิจกรรม

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมใิจต่อสถานศึกษา  และเลง็เห็นความสาํคญัของการศกึษาเพื�อที�จะ

นาํเอาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  เช่น  กิจกรรมชมรมค่ายอาสา  กิจกรรมมหกรรม

ถนนอาชีพ  กิจกรรม  108  อาชีพ   เป็นตน้ 
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   ผลการดําเนินการ   สถานศึกษา  มีนกัเรียน นกัศกึษาแรกเขา้ในระดบั ปวช.  จาํนวน 

406  คน ออกกลางคนั 131    คน คิดเป็นร้อยละ 32.26   และระดบั ปวส. จาํนวน 73  คน   ออก

กลางคนั  19    คน คิดเป็นร้อยละ  26.02   รวมทั�งสิ�นสถานศึกษามนีกัเรียน นกัศึกษาแรกเขา้จาํนวน    

479  คน ออกกลางคนั จาํนวน  150  คน คิดเป็นร้อยละ 31.31 
 

ข้อกาํหนดที�  3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงาม

ในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์

  ตวับ่งชี�ที�  31  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์
 

  วธิีดําเนินการ   สถานศึกษา ไดจ้ดัทาํปฏิทินปฏิบติังานประจาํปี  เพื�อเป็นแนวทางใน

การจดัการศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพ  โดยในแต่ละหว้งเวลา สถานศึกษาจะแทรกกิจกรรมที�ส่งเสริม

ดา้นวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที�ดีงามในวชิาชีพ  รวมทั�งดา้นบุคลกิภาพและมนุษย์

สมัพนัธที์�ดี  ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดม้ีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น โครงการศึกษาดู

งานสถานประกอบการ ระดบั ปวช. โครงการศกึษาดูงานสถานประการ ระดบั ปวส. โครงการเขา้

ค่ายพฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติ  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายอาสา  โครงการ

เลือกตั�งคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ  โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด โครงการปลกูตน้ไมเ้พื�อพ่อ 

เป็นตน้  พร้อมทั�งมกีารสรุปผลที�คาดว่าจะไดรั้บ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมใน

คราวต่อไป 
 

   ผลการดําเนินการ   สถานศึกษาไดม้ีกิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์  

จาํนวน 15  ครั� ง  

 

   ตารางที� 3.4 แสดงข้อมูลกจิกรรม โครงการ     
 

จาํนวนกจิกรรม/โครงการ 
ในภาคเรียนที� 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ 

ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ฯ    

ส่งเสริมบุคลิกภาพ 

และมนุษยสมัพนัธ ์ 

1/52 2/52 1/52 2/52 1/52 2/52  1/52 2 /52 

7 8 2 3 3 2 2 3 
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 ข้อกาํหนดที�  3.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

  ตวับ่งชี�ที�  32  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มวฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา  ไดจ้ดัประชุม วางแผน  มอบหมายงานใหก้บับุคลากร

ภายในวิทยาลยั  ไดร่้วมทาํกิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มวฒันธรรม ประเพณี และทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม  โดยนาํนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เช่น กิจกรรมประเพณีวนั

เขา้พรรษา  กิจกรรมทาํบุญตกับาตร กิจกรรมวนัไหวค้รู  กิจกรรมวนัลอยกระทง  เป็นตน้ 
 

   ผลการดําเนินการ   สถานศึกษา  ไดด้าํเนินงานตามกิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มวฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จาํนวน  6  ครั� ง 

 

ตารางที� 3.5 แสดงข้อมูลการจดักจิกรรม 
จาํนวนครั� งในการจดักจิกรรม/

โครงการ 
ในภาคเรียนที� 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ 
อนุรักษธ์รรมชาติ 
และสิ�งแวดลอ้ม   

 อนุรักษ ์และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

และประเพณี 

1/52 2/52 1/52 2/52 1/52 2/52 

4 2 1 - 3 2 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที� 3 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ หลกัฐาน

สนบัสนุน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

28.  จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบ 
อาจารยท์ี�ปรึกษา 

ครั� ง/ภาค

เรียน 

36/1 

36     

29. จาํนวนครั� งของการจดับริการตรวจสอบ 
สารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

1 ครั� ง/ปี 99.29     

30. ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบ 
กบัแรกเขา้ 

10% 31.31     

31. จาํนวนครั� งและประเภทของกจิกรรม 
ที�ส่งเสริมดา้นวิชาการคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ ์

6 

 
15     

32. จาํนวนครั� งและประเภทของกจิกรรม 
ที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
วฒันธรรมประเพณีและทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรม 

4 6     

 

สรุปมาตรฐานที�3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 จุดเด่น 

  1. (ตวับ่งชี� ที�28) จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยที์�ปรึกษา 

  2. (ตวับ่งชี� ที�29)  สถานศึกษาไดจ้ดับริการตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

  3. (ตวับ่งชี� ที� 31)  สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรม ที�ส่งเสริมดา้นวิชาการคุณธรรม 

  4. (ตวับ่งชี� ที� 32)  สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม

วฒันธรรมประเพณีและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมจริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพรวมทั�งดา้น

บุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์

  จุดที�ต้องพฒันา 

   1. (ตวับ่งชี� ที�30) สถานศึกษามจีาํนวนผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้

จาํนวนมาก 

    

  แนวทางการพฒันา 

  1.  ควรจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีความรักและชอบในสายวิชาชีพ  

เพื�อลดการออกกลางคนัของผูเ้รียนใหน้อ้ยลง 
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4.  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 ข้อกาํหนดที�  4.1  บริการวิชาชีพที�เหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สงัคม องคก์ร ทั�ง

ภาครัฐและเอกชนเพื�อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�อง 

  ตวับ่งชี�ที�  33  จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา ไดม้กีารประชุม มอบหมายงานใหก้บับุคลกรที�มีความรู้

ความสามารถในการจดักิจกรรมที�ใหบ้ริการวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ

ทอ้งถิ�น  กิจกรรมฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบวิชาชีพของประชาชน  เช่น การออกหน่วยใหบ้ริการ

อาํเภอยิ�มเคลื�อนที�  โครงการมหกรรมถนนอาชีพ  โครงการสอน  108  อาชีพ  โครงการออกค่าอาสาแต่ละ

แผนกวิชา  เป็นตน้   นอกจากนี�  สถานศึกษา ไดส้รุปและประเมินผลกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที�จดัขึ�น เพื�อ

จะนาํไปพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมในโอกาสต่อไป  

   ผลการดําเนินการ   สถานศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม

ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพ

ของประชาชน จาํนวน  51   กิจกรรม  11  โครงการ 
  จาํนวนกิจกรรม/โครงการ 

ในภาคเรียนที� 
ประเภทกิจกรรม/โครงการ 

บริการวิชาชีพ  ส่งเสริมความรู้ ฝึกทกัษะวิชาชีพ 

ภาคเรียนที�  1/2552 

1. พิธีเปิดศูนย ์ Fixit  Center  ณ  อบต.
แคนดง   

6 1 1 1 4 1 

2. การออกหน่วยใหบ้ริการอาํเภอยิ�ม
เคลื�อนที�   

1 1 - - 3 1 

3.  มหกรรมถนนอาชีพ การอาชีพท่าตูม 3 1     

รวม 10 3 1 1 7 2 
ภาคเรียนที�  2/2552 

1. โครงการอาชีวะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน  วนัปีใหม ่

1 1     

2.  มหกรรมถนนอาชีพ ร.ร.บา้นหนอง
แคน 

27 1     

3.  การออกหน่วยใหบ้ริการอาํเภอยิ�ม
เคลื�อนที�   

3 1     

3.  โครงการออกค่ายอาสา คอมพิวเตอร์   1 1   

4.  โครงการอาชีวะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน  วนัปีใหม ่

1 1     

รวม 32 4 1 1   

รวมทั�งสิ�น 51  กิจกรรม 11  โครงการ 
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ผลการประเมนิ  จาํนวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม 

                           ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ 

                           เพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน  

 

      ดี มากกว่า 12   กิจกรรม/โครงการ 

      พอใช้ )10 - 12   กิจกรรม/โครงการ 

      ปรับปรุง   ) นอ้ยกวา่ 10 กิจกรรม/โครงการ 

 

 ข้อกาํหนดที�  4.2  จดัสรรงบประมาณเพื�อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบั

แผนการบริการวิชาชีพที�กาํหนด 

  ตวับ่งชี�ที�  34  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบ

อาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

  วธิีดําเนินการ   สถานศึกษา  ไดม้กีารประชุม มอบหมายงานใหก้บับุคลกรที�มีความรู้

ความสามารถในการจดักิจกรรมที�ใหบ้ริการวิชาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ

ทอ้งถิ�น  กิจกรรมฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบวิชาชีพของประชาชน  นอกจากนี�  ไดส้รุปและ

ประเมินผลกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที�จดัขึ�น เพื�อจะนาํไปพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมในโอกาสต่อไป 

ในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากตน้สงักดั แลว้แต่กิจกรรม/โครงการ/

โครงงาน 

   ผลการดําเนินการ   สถานศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม

ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพ

ของประชาชน จาํนวน 51  กิจกรรม  11  โครงการ  ไดรั้บงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ จาํนวน  

82,500 บาท   

 

งบดาํเนินการทั�งหมด6,383,000 บาท 

   

รหสัโครงการ 

ยอดเงินและแหล่งที�มา

ของงบประมาณที�ไดรั้บ 

รายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณ   
ร้อยละ/

งบดาํเนินการ ภายใน ภายนอก ค่าวสัดุ ตอบแทน ใชส้อย อื�น ๆ 

อบรม 108  อาชีพ 300,200 - 300,200 - - - 4.7 

อบรม 108 อาชีพ  25,000 25,000 - - - 0.4 

อาชีวะร่วมดว้ยช่วย

ประชาชน 
10,000  7,000 3,000 - - 0.16 
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งบดาํเนินการทั�งหมด6,383,000 บาท 

   

รหสัโครงการ 

ยอดเงินและแหล่งที�มา

ของงบประมาณที�ไดรั้บ 

รายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณ   
ร้อยละ/

งบดาํเนินการ ภายใน ภายนอก ค่าวสัดุ ตอบแทน ใชส้อย อื�น ๆ 

โครงการออกหน่วย

บริการเคลื�อนที� 
60,000 - 60,000 - - - 0.94 

รวมร้อยละทั�งสิ�น : งบดําเนินการทั�งหมด     395,200 6.2 

 

ผลการประเมนิ   ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและ 

                            ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น  และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะ 

                            วิชาชีพเพื�อประกอบการอาชีพของประชาชนต่องบดาํเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 

 

              ดีมากกว่าร้อยละ 0.20(  ) 

     พอใช้ร้อยละ 0.11 –  0.20(  ) 

     ปรับปรุงนอ้ยกว่าร้อยละ 0.11( ) 
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 4 ในแต่ละตวับ่งชี� 

 

ตวับ่งชี� ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

33. จาํนวนและประสิทธิผลของกจิกรรม/ 
โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะ 
วิชาชีพ 

51 

กจิรรม/
โครงการ 

11     

34. ร้อยละของงบประมาณในการจดักจิกรรม/ 
โครงการที�ใหบ้ริการวิชาชีพ และ 
ฝึกทกัษะวิชาชีพ ต่องบดาํเนินการ 

ร้อยละ 

0.20% 
6.2     

 

สรุปมาตรฐานที� 4 การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

  จุดเด่น 

   1. (ตวับ่งชี� ที� 33)  จาํนวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการ/ที�ใหบ้ริการ

วิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะ

วิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน 

   2.  (ตวับ่งชี� ที� 34)  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที�

ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึก

ทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 
 

  จุดที�ต้องพฒันา 

   - 
 

  แนวทางการพฒันา 

   ควรจดัใหกิ้จกรรม/โครงการเพื�อใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ

พฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นใหค้รอบคลุมพื�นที�บริการ 
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5.  มาตรฐานนวตักรรมและการวจิยั 

 ข้อกาํหนดที� 5  สถานศึกษาควรมีการจดัการเกี�ยวกบันวตักรรม และการวจิยั ดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 5.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันา 

 ตวับ่งชี�ที� 35 จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยัและโครงงาน 

 วธิีดําเนินการ  สถานศึกษาไดส่้งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนและผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา

ใหม้ีการสร้างนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�นาํมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการ

เรียนการสอน การประกอบอาชีพและการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัโลก 

 ผลการดําเนินการ  สถานศึกษาไดด้าํเนินการใหน้กัศึกษาทาํโครงงานและงานวิจยั  

สิ�งประดิษฐ ์  ปวช. อยา่งนอ้ย  2  ชิ�น  ปวส.  อยา่งนอ้ย  8  ชิ�น  ซึ�งแต่ละแผนกวิชาไดส่้งเสริมให้

นกัศกึษาทาํสามารถทาํได ้ ปวช. จาํนวน     58      ชิ�น   ปวส. จาํนวน   23      ชิ�น รวม  81  ชิ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขางาน 

จาํนวน

นวตักรรม 

จาํนวน

สิ�งประดิษฐ ์

จาํนวน 

งานวิจยั 

จาํนวน

โครงงาน 

รวมทั�งสิ�น 

ทุกกจิกรรม 

สรุปตามเกณฑ ์

การทาํผลงาน 
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ครบ ไม่ครบ 

สาขางานยานยนต์   1 2   5 2 6 4   

สาขางานไฟฟ้ากาํลงั   1 1   1 3 2 4   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์   1    4  5 -   

สาขางานช่างซ่อมบาํรุงฯ   1      1 -   

สาขางานการบญัชี   1 1   29 10 30 11   

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   1 1   13 4 14 5   

รวม ปวช. ตามเกณฑ ์ อย่างนอ้ย 2 ชิ�น/แผนกวิชา  คิดเป็นร้อยละ   83.34    

รวม ปวส. ตามเกณฑ ์ อย่างนอ้ย 4 ชิ�น/แผนกวิชา  คิดเป็นร้อยละ   66.68    

รวมทั�งหมด  คิดเป็นร้อยละ  75 
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 ตวับ่งชี�ที�  36  จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั โครงงาน ที�มีประโยชน์ทางวิชาชีพ

และ/หรือไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนและผูเ้รียนในแต่ละ

รายวิชาใหม้ีการสร้างนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�นาํมาใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นซึ�งนาํไปสู่การเผยแพร่

ระดบัชาติ 

  ผลการดําเนินการ สถานศึกษา ไดด้าํเนินการใหน้กัศึกษาจดัทาํโครงงานและงานวิจยั  

สิ�งประดิษฐ ์  ตั�งแต่ 3 ชิ�นขึ�นไป  ซึ�งสาขางานไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศกึษาทาํสามารถทาํได ้ 

ระดบั ปวช.จาํนวน      58     ชิ�น   และระดบั ปวส.จาํนวน     23       ชิ�น รวมทั�งหมด     81      ชิ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขางาน 

จาํนวน

นวตักรรมที�

ไดรั้บการ

เผยแพร่ 

จาํนวน

สิ�งประดิษฐท์ี� 

ไดรั้บการ

เผยแพร่ 

จาํนวน 

งานวิจยัที� 

ไดรั้บการ

เผยแพร่ 

จาํนวน

โครงงานที� 

ไดรั้บการ

เผยแพร่ 

รวม 

ทุกกจิกรรมที� 

ไดรั้บการ

เผยแพร่ 
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 

สาขางานยานยนต์   1 2   5 2   

สาขางานไฟฟ้ากาํลงั   1 1   1 3   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์   1    4    

สาขางานช่างซ่อมบาํรุงฯ   1        

สาขางานการบญัชี   1 1   29 10   

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   1 1   13 4   

รวม 58 23 

รวมทั�งสิ�น 81 
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  ข้อกาํหนดที� 5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาติ 

  ตวับ่งชี�ที� 37 ร้อยละของงบประมาณที�ใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานต่องบดาํเนินการ 

  วธิีดําเนินการ สถานศึกษา ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนและผูเ้รียนในแต่ละ

รายวิชาใหม้ีการสร้างนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานที�นาํมาใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนั

ระดบัโลก และจดัสรรงบประมาณในการจดัทาํอยา่งต่อเนื�อง 

  ผลการดําเนินการ  ในปีการศกึษา  2552  วิทยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณที�ใชใ้นการ

สร้างและพฒันาสิ�งประดิษฐ ์ เป็นจาํนวนเงิน  100,000  บาท  เทียบกบังบดาํเนินการ จาํนวน  

6,383,000  คดิเป็นร้อยละ  1.56 

 

  ข้อกาํหนดที� 5.3 จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาติ 

  ตวับ่งชี�ที� 38  จาํนวนครั� งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงาน 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษา ไดม้ีการจดัการเผยแพร่ข่าวสารเกี�ยวกบัการสร้างและ

พฒันานวตักรรม  สิ�งประดิษฐง์านวจิยัและโครงงาน  ดว้ยวิธีและช่องทางที�หลากหลาย เช่น  

นิทรรศการการเผยแพร่ผลงาน  งานวิจยัและโครงงานในโอกาสต่างๆ  และงานมหกรรมถนนอาชีพ  

ทั�งภายในและภายนอกสถานศกึษา  เป็นตน้ 
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ผลการดําเนินการ สถานศึกษาไดม้ีการจดัเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์ 

งานวิจยัและโครงงาน  ทั�งระดบั ปวช. และระดบั ปวส. จาํนวน  2  ช่องทาง  2 ครั� ง 

 

สาขางาน 
จาํนวน 

(ชิ�น) 

ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม/งานวิจยั/โครงงาน/สิ�งประดิษฐ ์
วิทย ุ โทรทศัน์ Internet News วารสาร นิทรรศการ ประชุม/

สัมมนา 

การนําเสนอ

ผลงาน 

อื�นๆ จาํนวน 

ครั� ง 

สาขางานยานยนต์       1  1   

สาขางานไฟฟ้ากาํลงั       1  1   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์       1  1   

สาขางานช่างซ่อมบาํรุงฯ       1  1   

สาขางานการบญัชี       1  1   

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ       1  1   

รวม(ปวช.)       1  1  2 

จาํนวนช่องทาง(ปวช.) 2 ช่องทาง จาํนวนครั� ง(ปวช.) 2 ครั� ง 

สาขางานเทคนิคยานยนต์       1  1   

สาขางานติดตั�งไฟฟ้า       1  1   

สาขางานการบญัชี       1  1   

สาขางานเทคโนโลยีสาํนกังาน       1  1   

รวม(ปวส.)       1  1  2 

จาํนวนช่องทาง(ปวส.) 2 ช่องทาง จาํนวนครั� ง(ปวส.) 2 ครั� ง 

รวม (ปวช.) (ปวส.)            

จาํนวนช่องทาง(ปวช.) (ปวส.) 2 ช่องทาง จาํนวนครั� ง(ปวช.) (ปวส.) 2 ครั� ง 
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 5 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ หลกัฐานสนบัสนุน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

35. จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวจิยั 

และโครงงาน 

50 81  

 
   

36. จาํนวนนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์งานวิจยั 

และโครงงานที�นาํไปใชป้ระโยชน์ในการ 

พฒันาการเรียนการสอนการประกอบ 

อาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น 

และประเทศซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนั 

ในระดบัชาติ 

50 81     

 

37. ร้อยละของงบประมาณที�ใชใ้นการสร้าง 

พฒันาและเผยแพร่นวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ์งานวิจยัและโครงงาน 

ต่องบประมาณทั�งหมด 

1 1.56     

38.  จาํนวนครั� งและช่องทางการเผยแพร่ 

ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม 

สิ�งประดิษฐ์  งานวิจยัและโครงงาน 

ที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 

ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

5 2     

 

สรุปมาตรฐานที� 5 นวตักรรมและการวจิยั 

 จุดเด่น 

   1. (ตวับ่งชี� ที� 35 ) สถานศึกษาไดจ้ดัทาํนวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวจิยั และ

โครงงานที�นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันา

ชุมชนทอ้งถิ�นและประเทศซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

   2. (ตวับ่งชี� ที� 36 ) สถานศึกษาไดจ้ดังบประมาณในการสร้างพฒันาและเผยแพร่

นวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานจากงบประมาณทั�งหมด 
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 จุดที�ต้องพฒันา 

1. (ตวับ่งชี� ที� 38 ) สถานศึกษาควรเพิ�มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร 

เกี�ยวกบันวตักรรมสิ�งประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนหรือ

การพฒันาชุมชนสงัคมและประเทศชาติ   

 

  แนวทางการพฒันา 

   1.  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 

2. จดัสรรงบประมาณในการสร้างพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 

3. จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์

งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชนสงัคมและประเทศชาติ 
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6.  มาตรฐานภาวะผู้นําและการจดัการ 

 ข้อกาํหนดที� 6 ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้าํและจดัการศกึษาในสถานศึกษาดงันี�  

 ข้อกาํหนดที� 6.1ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร  ในการผสมผสานความ

ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มา 

มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

 ตวับ่งชี�ที� 39ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์

และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

  วธิีดําเนินการ    ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชส้ภาวะความเป็นผูน้าํวิสยัทศัน์ในการ

ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  หน่วยงานและบุคลากรภายนอกใหเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศกึษา รวมทั�งการนาํสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส  ตรวจสอบได ้และมีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการการเรียนการสอนของผูส้อน

ในสาขางาน 

  ผลการดําเนินการ    จากการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษานั�นส่งผลให้

ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมี

ส่วนร่วมของการประชาคมอาชีวศกึษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ อยูใ่นระดบั ดี 
ที� หวัขอ้ประเมิน  การดาํเนินงาน 

มี ไม่มี 

1. การกระจายอาํนาจในการบริหารสาขางาน   

2. การใชส้าขางานเป็นศนูยก์ลางในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย  ทิศทางการวางแผน 

จดัการศึกษาของตนเอง 

  

3. การมีส่วนร่วมและการใหค้วามร่วมมือของผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการ

ตดัสินใจและการจดัการศึกษา 

  

4. การพึ�งตนเอง ที�เนน้ใหสาขางาน มีระบบการบริหารตวัเอง มีอาํนาจหนา้ที�รับผิดชอบ 

การดาํเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสาขางาน 

  

5. การประสานงาน ทั�งบุคลากรภายในสาขางานและบุคลากรภายนอกสาขางาน รวมทั�งการ

แสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือดา้นทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 

  

6. ความสามารถในการปรับใชก้ารบริหารตามสถานการณ์ที�นาํไปสู่ผลสัมฤทธิ� ไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 

และหลากหลาย 

  

7. การพฒันาตนเอง ทั�งการพฒันาองคก์ร พฒันาวิชาชีพ พฒันาบุคคล และพฒันาทีมงาน เพื�อ

การพฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ 

  

8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยสถานศึกษา กาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและ 

มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ข้อกาํหนดที� 6.2 ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสาน

ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศกึษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม              

ในการจดัการศกึษา 

  ตวับ่งชี�ที� 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศกึษาที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบับุคลากร  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ.ศ.  2548  โดยการ

จดัทาํแบบประเมินดา้นคุณธรรม   จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา 

  ผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาไดจ้ดัใหม้ีการประเมนิบุคลากรดา้นผูส้อน  และ

บุคลากรสายสนบัสนุน ตามสายการบงัคบับญัชา ภาพรวมของผลการประเมินบุคลากร  คิดเป็น          

ร้อยละ 90  อยูใ่นระดบั ดี 

จาํนวนบุคลากร 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.นายชาครีย ์ สิริสุนทรานนท์   

2.นางวาสนา  นวลศรี   

3.นางสาวณิชา  แสงรัตนวงศ ์   

4.นายไพฑูรย ์ ผลบุญ   

5.นางสาวธนฐัดา  วิลยัเกษ   

6.นางสาวศิรินาถ  นพเกา้   

7.นางสาวเกวลิน ปะโมทานงั   

8.นายธวชัชยั  มีสี   

9.นางสาวพิกุล  ใหญ่สมพงษ ์   

10. นายจาํรัส  พิมพาชาติ   

11. นายนฤนาถ  มะลาไวย ์   

12.นายธิติวฒัน ์ ธนโชติเรืองนนท ์   
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จาํนวนบุคลากร 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
13.นายสุริโย  บุญเจริญ   

14.ว่าที� ร.ต.บุญส่ง  นิเวศสวรรค ์   

15.  นายชาตรี  งามชื�น   

16.  นายกงัวาล  พยคัฆกุล   

17.  นายสวสัดิ�   จนัทราช   

18.  นายธนะศกัดิ�   อาคมศิลป์   

19.  นางพนิดา  บุญจงนุเคราะหก์ุล   

20.  นายวิรัช  สายหยุด   

21.  นายปรีชา  ทวยภา   

22.  นายปฐมพงษ ์ สังขน์อ้ย   

23.  นายพิธิพงศ ์ ฤทธิ� มนตรี   

24.  นางจิตรา  จิตตวิวฒันา   

25.  นางสาวมริษฏดา  นามโคตร   

26.  นายวฒันา  พงษช์นะ   

27.  นางสาวรัศมี  บุญมั�น   

28.  นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง   

29.  นายลือเดช  บุญโยดม   

30.  นางสาวออมทรัพย ์ สืบสวน   

31.  นายพิกุล  บุญหนุน   

32.  นางสาวขวญัเรือน  นนัทแสง   

33.  นายผดุงศกัดิ�   บุญยืน   
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จาํนวนบุคลากร 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
34.  นางจิราภรณ์  งามชื�น   

35.  นางสาวแพรวพรรณ  ชิ�นเจริญ   

36.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศ์า   

สรุปร้อยละผูผ้า่นการประเมินทั�งสิ�น  ร้อยละ .....100..... 

 

  ข้อกาํหนดที� 6.3 จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันา

สถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี�ที� 41ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษา 

  วธิีดําเนินการ  สถานศึกษามกีารจดัทาํระบบขอ้มลูพื�นฐานทั�งหมด  เช่น  

งบประมาณ  นกัเรียนนกัศกึษา  บุคลากร  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ สถานที�  ระบบสารสนเทศ  มีระบบ

บริหารจดัการขอ้มลูที�เป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพ 

  ผลการดําเนินการ  ระดบัคุณภาพของการจดัการสารสนเทศและการจดัความรู้ของ

สถานศึกษา  อยูใ่นระดบั ดี 

  
ที� หวัขอ้ประเมิน  การดาํเนินงาน 

มี ไม่มี 

1. มีขอ้มูลพื�นฐานเพื�อการตดัสินใจที�เป็นปัจจุบนั   

2. มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลที�เหมาะสมและมีผูรั้บผิดชอบ   

3. มีระบบฐานขอ้มูลทั�งหมดที�ประสานกนัเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา   

4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบการบริหารจดัการขอ้มูล   

5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งตอ่เนื�อง   

ร้อยละ 100  
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 6 ในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที� เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�  
ผลการประเมิน ขอ้มูล/ 

หลกัฐาน

สนบัสนุน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

39. ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมี 

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  

ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ด ี ด ี     

40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา 

ที�สามารถปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม 

ด ี ด ี     

41.  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบ 

สารสนเทศและการจดัการความรู้ 

 ของสาขางาน 

ด ี ด ี     

 

สรุปมาตรฐานที�6 ภาวะผู้นําและการจดัการ 

        จุดเด่น 

 1. (ตวับ่งชี� ที39) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสภาวะผูน้าํ   วิสยัทศัน์  ในดา้นการบริหารงาน 

 2. (ตวับ่งชี� ที�40) บุคลากรในสถานศกึษาสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 3. (ตวับ่งชี� ที�41)  สถานศึกษาไดจ้ดัทาํระบบขอ้มลูพื�นฐาน ที�สามารถคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง 

       

         จุดที�ต้องพฒันา 

 -     

         แนวทางการพฒันา 

 1.  ใชภ้าวะผูน้าํและการมวีิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ

บุคลากรในหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2. จดัระบบการดูแลบุคลากรในหน่วยงาน  ดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 3. จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื�อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 
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มาตรฐานที� 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

ข้อกาํหนดที� 7 สถานศึกษาควรจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี�  

       ตวับ่งชี�ที� 42 ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�ก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

วธิีดําเนินการ  

 วิทยาลยัไดว้างระบบกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการจดัประชุมเพื�อวาง

แผนการทาํงาน มอบหมายหน้าที�งานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร รวมทั�งการจดักิจกรรม/โครงการ 

โครงงานต่าง ๆ ให้ดาํเนินการเพื�อนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ และได้จัดทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

แผนปฏิบติัการประจาํปี  คู่มือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปฏิทินการประกนัคุณภาพภายใน  ปฏิทิน

ปฏิบติังานการจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศการประกนัคุณภาพภายใน   คาํสั�งการจดัทาํงานประกนัคุณภาพ รายงานการ

ประเมินตนเองของวิทยาลยั 

 ผลการดําเนินการ  

 จากผลการดาํเนินงานของงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีแผนพฒันาคุณภาพสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนปฏิบัติการประจําปีสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คู่มือการประกันคุณภาพสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิทินการประกันคุณภาพภายในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิทินปฏิบติังานสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คาํสั�งการจัดทาํงานประกนัคุณภาพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายงานการประเมินตนเอง

รายบุคคล และรายงานการประเมินตนเองสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ที� หัวข้อประเมนิ  การดําเนินงาน 

ม ี ไม่ม ี

1. มีคู่มือและแผนการประกนัคูณภาพ   

2. มีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี   

3. มีขอ้มลูการตอบสนองขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน  เพื�อการปรับปรุงระบบ  

หรือกลไกการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

 

4. มีรายงานการประเมินตนเอง   

รวม 4  
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ตวับ่งชี�ที� 43 ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน 

วธิีดําเนินการ  

  วิทยาลัยได้ด ําเนินการตามระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจที�วางไว้ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ โครงงานต่าง ๆ ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจาํปีของสถานศึกษา  คู่มือการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  ปฏิทินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  ปฏิทินปฏิบติังานของสถานศึกษา  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เป็นไปตาม

ขั�นตอน PDCA 

 ผลการดําเนินการ  

จากผลการดาํเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังาน ภายใตแ้ผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา  การ

จดัเก็บงานตามปฏิทินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ทาํให้วิทยาลยัได้รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2552 
 

ที� หัวข้อประเมนิ  การดําเนินงาน 

ม ี ไม่ม ี

1. มีรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน ต่อกรรมการวิทยาลยัและสาธารณชน   

2. มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน  

และจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

  

3. มีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและมีนวตักรรมที�พฒันาขึ�น มีการปฏิบติัที�ดี หรือ

เป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอื�น  รวมทั�งเกิดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสูงขึ�น 

  

รวม 3  
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สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที� 7 ในแต่ละตวับ่งชี� 
 

ตัวบ่งชี�ที� เป้าหมาย สัมฤทธิ�ผลของ

การดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูล / หลักฐาน

สนับสนุน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

42.  ระบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในที�ก่อใหเ้กิดการพฒันา

สาขางานอยา่งต่อเนื�อง 

ดี ดี  

  

 

43.  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

ดี 

 

ดี 

 
 

  
 

 

สรุปมาตรฐานที� 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

จุดเด่น 

1. (ตวับ่งชี� ที�  42)   มรีะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพฒันาสาขางาน  และ

สถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

2. (ตวับ่งชี� ที�  43)   มปีระสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นเกณฑดี์ 

   

จุดที�ต้องพฒันา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที� 4 

สรุปแนวทางและการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

 

1. ผลการประเมนิตามมาตรฐานและตวับ่งชี�โดยสรุป 

            ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา พบว่ามีบาง

มาตรฐานและ บางตวับ่งชี� ที�สถานศกึษามีผลการดาํเนินงานในระดบัที�นาพอใจและยงัมีบางมาตรฐาน

และบางตวับ่งชี�  ที�สถานศึกษายงัตอ้งพิจารณาปรับปรุง ในอนาคตทั�งนี� เพื�อใหไ้ดคุ้ณภาพการศกึษาดา้น

อาชีวศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานอาชีวศกึษา ซึ�งพอจะสรุปไดด้งันี�  

 

1.1 มาตรฐานและตวับ่งชี�ที� ดีและอยู่ในระดบัที�นาพอใจ เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้ดังนี� 

1.1.1      ตวับ่งชี� ที� 1 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนดตามชั�นปี 

ตามขอ้กาํหนดที� 1.1 ความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัเศรษฐกิจสงัคมและ

เทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1.1.2      ตวับ่งชี� ที� 4 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะในการสื�อสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน 

และการสนทนา ทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดที� 1.3 ทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสาร

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศกึษา 

 1.1.3  ตวับ่งชี� ที� 5 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลย ีที�จาํเป็นใน

การศึกษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามขอ้กาํหนดที� 1. 4  ความรู้ และทกัษะการ

ใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพได ้อยา่งเหมาะสม ในมาตรฐานที� 1 

ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 

 1.1.4  ตวับ่งชี� ที� 6 ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพมี

บุคลิกภาพที�เหมาะสมและมีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี ตามที� 1. 4  ความรู้ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีี�จาํเป็น

ในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพได ้อยา่งเหมาะสม ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จ

การศึกษา 

1.1.5  ตวับ่งชี� ที� 7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ

การศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ตามขอ้กาํหนดที� 1.6 ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศกึษา ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศกึษา 

1.1.6  ตวับ่งชี� ที� 8 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ตามเกณฑ ์

การสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ตามขอ้กาํหนดที� 1.6 ความรู้ และ

ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จ

การศึกษา 



 

1.1.7 ตวับ่งชี� ที�  9 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที�ผา่นการ

ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ ตามขอ้กาํหนดที� 1.6 ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตร

สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศกึษา 

 1.1.8 ตวับ่งชี� ที� 10 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ที�ผา่น

การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพตามขอ้กาํหนดที� 1.6 ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

หลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ในมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 

1.1.9  ตวับ่งชี� ที�  11 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน  1  ปี ตามขอ้กาํหนดที� 1.7 ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ 

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 

1.1.10 ตวับ่งชี� ที�  12  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศกึษา ตามขอ้กาํหนดที� 

1.7 ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ ในมาตรฐานที� 1 

ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 

 1.1.11 ตวับ่งชี� ที�  15  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ตาม

ขอ้กาํหนดที� 2.2จดักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้มันาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ในมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1.1.12 ตวับ่งชี� ที�  17  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ

สาขาวิชา ตามขอ้กาํหนดที� 2.3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชาใน

มาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1.1.13 ตวับ่งชี� ที�  20  ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหม้ีครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ตามขอ้กาํหนด

ที� 2.4 จดัสถานที�เรียนสถานที�ฝึกปฏิบติังานสถานที�ศกึษาคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชาทั�งใน

สถานศึกษาสถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื�นๆ ในมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน 

1.1.14  ตวับ่งชี� ที�  26  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวิชา ตามขอ้กาํหนดที� 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดั

การศึกษาทั�งในระบบและทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ ในมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอน 

1.1.15 ตวับ่งชี� ที�  27  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน  ตามขอ้กาํหนดที� 2.7 ระดม

ทรัพยากรจากทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศกึษาทั�งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในมาตรฐานที� 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
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 1.1.16 ตวับ่งชี� ที�  28  จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูที�ปรึกษา  ตามขอ้กาํหนดที�  3.1

จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมปีระสิทธิภาพ ใน มาตรฐานที� 3 กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 1.1.17 ตวับ่งชี� ที�  29  จาํนวนครั� งของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน ตาม

ขอ้กาํหนดที�  3.1จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมปีระสิทธิภาพ ใน มาตรฐาน

ที� 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 1.1.18 ตวับ่งชี� ที�  30  ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้ ตามขอ้กาํหนดที�  

3.1จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและมปีระสิทธิภาพ ใน มาตรฐานที� 3 กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 1.1.19 ตวับ่งชี� ที�  31  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์ตามขอ้กาํหนดที� 3.2 จดั

กิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพรวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและ

มนุษยสมัพนัธ ์ใน มาตรฐานที� 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1.1.20 ตวับ่งชี� ที�  35  จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยัและโครงงาน  ตามขอ้กาํหนดที� 

5.1  ส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที�

นาํไปใชใ้นการพฒันา ในมาตรฐานที� 5 วตักรรมและการวจิยั 

1.1.21 ตวับ่งชี� ที�  36  จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั โครงงาน ที�มีประโยชน์ทาง

วิชาชีพและ/หรือไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ  ตามขอ้กาํหนดที� 5.1  ส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการสร้าง

และพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันา ในมาตรฐานที� 5 วตั

กรรมและการวิจยั 

1.1.22 ตวับ่งชี� ที�  39  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที�สอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้ตามขอ้กาํหนด

ที� 6.1 ใชภ้าวะผูน้าํและการมวีิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร  ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน

สถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มา ในการจดัการศกึษา ในมาตรฐานที� 6 ภาวะผูน้าํ

และการจดัการ  

 1.1.23 ตวับ่งชี� ที�  40   ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ ตามขอ้กาํหนดที� 6.2  ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสาน

ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศกึษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา ในมาตรฐานที� 6 ภาวะผูน้าํและการจดัการ  
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แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

            สถานศึกษาไดก้าํหนดการพฒันาตนเองในอนาคต โดยกาํหนดไวเ้ป็นแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ซึ�งไดจ้ดัทาํรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดด้งันี�  

                  

2.1  ด้านการพฒันาผู้เรียนและผู้สําเร็จวชิาชีพ 

                 1.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สอนซ่อมเสริม 

  2.  กิจกรรมครูที�ปรึกษา 

  3.  กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน 

  4.  โครงการประกวดโครงงานนกัศึกษา 

  5.  โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

  6.  กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนเขา้ร่วมโครงการวนัภาษาไทย และคริสตม์าส 

  7.  โครงการพฒันาสื�อการเรียนการสอน 

  8.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา 

  9.  กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  10.  โครงการแนะแนวการศกึษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

  11.  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

  12.  โครงการออกนิเทศเพื�อติดตามนกัศกึษาขณะฝึกงาน 

 

2.2 ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

                 1.  กิจกรรมอบรมร่วมกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตร 

  2.  โครงการติดตามการเรียนการสอน 

  3.  โครงการศึกษาดูงาน 

  4.  โครงการวิชาชีพนกัศกึษา 

  5.  โครงการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

  6.  โครงการมอบหมายผูส้อนใหพ้ฒันาผูเ้รียน 

  7.  โครงการส่งเสริมใหค้รูเขียนแผนการสอน 

  8.  โครงการจดัซื�อวสัดุฝึก 
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2.3  ด้านกจิกรรมและการพฒันาผู้เรียน 

                 1.  กิจกรรมพบอาจารยที์�ปรึกษา 

  2.  โครงการตรวจสุขภาพ 

  3.  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

  4.  โครงการแข่งขนักีฬา 

  5.  โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

  6.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

  7.  โครงการพี�สอนนอ้ง 
 

 2.4 ด้านการบริการวชิาชีพสู สังคม 

                    1.  โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยชุมชน 

  2.  โครงการอบรมระยะสั�นใหแ้ก่ผูส้นใจ 
  
 2.5 ด้านนวตักรรมและการวจิยั 

  1.  โครงการประกวดโครงงานและสิ�งประดิษฐ ์

  2.  โครงการเผยแพร่งานวจิยั 
   

 2.6 ด้านภาวะผู้นําและการจดัการ 

                 1.  โครงการร่วมมือกบัสถานประกอบการ 

  2.  โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน 

  3.  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
  

2.7. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

  1. โครงการอบรมบุคลากรในแผนกเกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในสาขางาน 

 

สิ�งที�ต้องการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

1. ความช่วยเหลือทางดา้นวิทยากร ในการพฒันาบุคลากร ครู อาจารย ์ในวิทยาลยัจาก

สถาบนัการศึกษา อื�น ๆ ในทอ้งถิ�น  

2. การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานตน้สงักดัในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�น  

3. การช่วยเหลือดา้นงบประมาณในการจดัซื�ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยจีากรัฐและเอกชน 

4. เอกสาร คู่มือเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนสาํคญัที�สุด รวมทั�งการปฏิรูปการ

เรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจดัการ 

5. การไดรั้บการนิเทศการติดตาม งานทางวิชาการอยา่งต่อเนื�อง 
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