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คํานํา 

  รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report for Department) ปีการศึกษา 
2554 ฉบับนี้   จัดทําข้ึนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกสามัญ  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 47 และ 48 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
และตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ    
  การประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใต้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ดังกล่าว   สํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาจึงได้กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การวัด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกํากับ  ดูแล  
ตรวจสอบ  และประเมินผล  ซ่ึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งชี้  
ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นข้อมูลโดยทั่วไปของสาขางาน              

วิธีดําเนินการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาพรวมที่เป็นจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนา   
ของแผนกสามัญ  ซ่ึงได้จากการประเมินผลทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งแนวทาง  ในการปรับปรุง และ
พัฒนาในอนาคต ตลอดจนสิ่งท่ีได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  แผนกสามัญ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มุ่งหวังท่ีจะได้นําผลการประเมินในคร้ังนี้ เป็นแนวทาง
ในการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสาขางาน  ให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพของการอาชีวศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  เพื่อให้ชุมชน ท้องถ่ิน ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน  ตลอดจนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ  และยอมรับความรู้ความสามารถของผู้สําเร็จการศึกษา  
เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพต่อไป   
 
 

   แผนกสามัญสัมพันธ์                                                              
               วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 

1.  ประวัติและสภาพทั่วไป 
   

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   เป็นวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่  18  มิถุนายน  2540  ตั้งอยู่ เลขท่ี 69  หมู่  10  ตําบลดงสุวรรณ  
อําเภอดอกคําใต้   และได้เปิดทําการสอนในปีการศึกษา 2541  ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  เปิดการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี สาํหรับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุข
ศึกษา และพลศึกษา ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 

2.  วิสัยทัศน์  พันธกิจของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
       วิสัยทัศน์   
             แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เป็นแผนกที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและ
พัฒนาความรู้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําความรู้ที่ได้รับในการ
เพิ่มความสามารถด้านวิชาการในเชิงอุตสาหกรรมเม่ือจบการศึกษา 
  

       พันธกิจของแผนกวิชา 
  1. เพื่อสร้างมาตรฐาน  และพฒันาการเรียนการสอน  การวดัผลประเมินให้ได้คุณภาพ 
  2. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาหลักสูตรและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาอาชพี 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาวิจัย เพือ่ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 

3.  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
            แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   ได้ร่วมจัดการเรียนการสอน  2  หลักสูตร คือ    

3.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน 
ได้แก่ 
   3.1.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    3.1.3.1 สาขางานการบัญชี  
    3.1.3.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   3.1.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    3.1.4.1   สาขาวิชาเครื่องกล 
    3.1.4.2   สาขาวิชาไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เปิดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ 
  3.2.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   3.2.1.1  สาขาวชิาเคร่ืองกล 
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   3.2.1.2 สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   3.2.2.1 สาขาวชิาการบัญช ี
   3.2.2.2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต ้

ปีการศึกษา 2554 
 
 

มาตรฐาน 
 

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย   

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ   

มาตรฐานท่ี 7  การประกันคุณภาพภายใน   

ผลการประเมิน   
                  
           เกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าคะแนน 4.51 – 5.00     ประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก           ผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50     ประเมินผลอยู่ในระดับดี                   ผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน                        
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50     ประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้           ผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน                                                                
ค่าคะแนน 2.01 – 2.50     ประเมินผลอยู่ในระดับควรปรับปรุง   ผลการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน 
ค่าคะแนน 1.00 – 2.00     ประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุง   ผลการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน 

 
จุดเด่น 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สามารถท่ีจะพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา 

3. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการรายวิชา  
4. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีนโยบายด้านการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดให้นักเรียนฝึกทักษะ

และจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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5. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กําหนดมาตรฐานของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 
7.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีกิจกรรมโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนในด้านการฝึกอาชีพ และการ

จัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์และองค์กรต่างๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

9. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วิจัย 
โครงงาน และโครงการอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นํา สามารถพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นําวิชาชีพได้ 
11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 

วิชาชีพและด้านการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์และนักเรียน นักศึกษามีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

13. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในและมีรายงานการประเมิน 
ตนเองของแผนกวิชา 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มงบประมาณการใช้วัสดุฝึกและกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้ดําเนินการเก่ียวกับการขอใช้วัสดุฝึกให้

มากข้ึน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 
2. ควรกําหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่จะแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันให้มีจํานวน

น้อยลง 
3. ควรพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้ครบทุกโครงการ 
4. ส่งเสริมการสร้างและผลิตสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6. พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้มากข้ึน เพื่อผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

1.   สร้างกระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนให้ตรงกับความสนใจ ความถนัดในสาขาวิชาชพี 
      ท่ีต้องการเรียน เห็นคุณค่าในงานอาชพีท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
2.   กําหนดแผนงานเพื่อเพิ่มจํานวนครูวชิาสามัญในวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนเพื่อคุณภาพ 
      ในการบริหารจัดการ 
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3. จัดวางแผนการใช้งบประมาณตามความจาํเป็นตามหลักสูตร 
4. วางแผนการบริการวิชาชีพให้ครอบคลุมกระบวนการทํางาน  ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลและการ

เผยแพร่ผลงานของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
5. จัดส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ในอนาคต 
 
 เพื่อให้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้รักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจให้กับชุมชน สังคมและผู้รับบริการ จึงเห็นสมควรได้จัดทําและกําหนดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้สําเร็จการศึกษา 
 1.1  จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 1.2  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญพื้นฐาน และสามัญ
วิชาชีพ 
 1.3  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     2.1  จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
 3.    แผนงานการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย 
 กําหนดแผนงาน/โครงการ สนับสนุน ส่งเสริม ครู อาจารย์ นักศึกษา จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรม งานวิจัย บทความทางวิชาการ 

4.    แผนงานการพัฒนาบุคลากรและครู อาจารย์ 
 4.1  กําหนดแผนงาน/โครงการ สนับสนุน ส่งเสริม ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนา ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4.2 กําหนดแผนงาน/โครงการ สนับสนุน ส่งเสริม ครู อาจารย์ จัดทําผลงานทางวิชาการ 
 รายวิชาท่ีสอน 

5.  แผนงานการพัฒนาทางด้านบริหารจัดการ 
 กําหนดแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เช่ือมโยงข้อมูลงานต่างๆ ด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน 

6. แผนงานการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรกําหนดแผนงาน/โครงการ พัฒนาการใช้ Internet เพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าของครู อาจารย์  นักศึกษาให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

1.  หน่วยงาน 

 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์      วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 

2.  สถานที่ตั้ง 
       แผนกวิชาสามัญ  ต้ังอยู่ ณ ชั้น...2...... อาคาร..อํานวยการ......... วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้  เลขที่  
       69 หมู่  10   ถนน ห้วยป่าซาง - บ้านถํ้า  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา 56120 
           หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน     (054) 483-410   
       Web Site  :   WWW.DICE.AC.TH 
 
                                                                                  

3.  ข้อมูลครู 

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  มีบุคลากรทั้งหมด   ……6………..   คน  ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
ระดับ ชื่อวฒุ ิ สาขาท่ีจบ 

1 นางสุภาภรณ ์ พงษ์ยศ พนักงาน
ราชการครู 

ป.ตรี ครุศาสตร์
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

หัวหน้าแผนกวชิา/หัวหน้างาน
ทะเบียน 

2 นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ พนักงาน
ราชการครู 

ป.ตรี ครุศาสตร์
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานหลักสตูร/วัดผล 

3 นางดวงนภา  สุคํา ครู คศ.1 ป.ตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
4 นางสาวทินมณ ี พลศิริ พนักงาน

ราชการครู 
ป.ตรี ครุศาสตร์

บัณฑิต 
ภาษาไทย หัวหน้างานการเงิน 

5 นางสาวบุญญิศา  พันธวงค์ พนักงาน
ราชการครู 

ป.ตรี ครุศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

6 นางวาสนา  คาระมาตร พนักงาน
ราชการครู 

ป.ตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานแนะแนว 
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(แผนภมิูโครงสร้างการบริหารของแผนกสามญั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหน้าแผนกวชิาสามญั 
 

นางสภุาภรณ์   พงษ์ยศ 

ฝา่ยวชิาการ 
นางกมลพรรณ  ภทัรประสงค ์

ฝา่ยแผนงานความร่วมมอื 
นางวาสนา  คาระมาตร 

 

ฝา่ยกจิกรรม 
นางทนิมณี  พลศริ ิ

นางสาวบุญญสิา  พนัธวงค ์

ฝา่ยบรหิารทรพัยากร 
นางดวงนภา   สคุาํ 
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4. ทรัพยากรและงบประมาณ 

จํานวนพัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกสามัญ 
ที ่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จํานวน 
1 6601-001-0001 ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 
2 7105-006-0006 โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมเก้าอ้ี 8 ชุด 
3 7195-008-0001 ตู้ติดผนังพร้อมอ่างล้างมือ ขนาด 20x0.60x0.90 ม. 2 ชุด 
4 7195-008-0002 ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี 2 ชุด 
5 5210-016-0001 เครื่องชั่งสารเคมีอย่างละเอียด 1 ชุด 
6 6635-015-0001 ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด 
7 6650-015-0001 ชุดทัศนศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด 
8 6635-015-0002 ชุดทดลองฟิสิกส์ความร้อนพื้นฐาน 1 ชุด 
9 6625-004-0001 ชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1 ชุด 
10 6625-002-0002 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต 1 ชุด 
11 6655-006-0001 ชุดทดลองแม่เหล็ก 1 ชุด 
12 6695-017-0001 ชุดทดลองโมเมนต์และโมเมนตั้งเชิงมุม 1 ชุด 
13 6635-015-0003 ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงาน 1 ชุด 
14 6635-015-0004 ชุดทดลองการชนของวัสดุ 1 ชุด 
15 6635-015-0005 ชุดทดลองแรงและการส่ัน 1 ชุด 
16 6625-002-0003 ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี 1 ชุด 
17 6630-014-0001 ชุดทดลองเคมีพื้นฐาน 1 ชุด 
18 6650-002-0001 กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด 
19 5830-007-0001 ห้องปฏิบัติการทางภาษาประกอบด้วย 1 ชุด 
  - เครื่องควบคุมหลัก 1 ชุด 
ที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จํานวน 
  - เครื่องจ่ายไฟและควบคุมแรงดัน 1 ชุด 
  - โต๊ะควบคุมระบบ(Master  Control Table) 1 ชุด 
  - ลําโพงมอเตอร์ 1 ชุด 
  - เครื่องเล่นและบันทึกเทปหลักชนิดคู่ 1 ชุด 
  - เครื่องควบคุมบนโต๊ะคูหานักศึกษา พร้อมสวิทช์บอร์ด 40 
  - โต๊ะคูหานักศึกษา พร้อมเก้าอ้ีชนิดคู่ 40 
  - ลําโพงห้องเรียน  ขนาด 30 วตัต์ 4 
  - หูฟังไมโครโฟนสําหรับนักศึกษา 40 
  - ไมโครโฟนสาํหรับ Extra 2 
  - โทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ํากว่า14  น้ิวมีรีโมทคอนโทรล 1 ชุด 
  - โทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 29  นิ้วมีรีโมทคอนโทรล 1 ชุด 
  - เครื่องเล่นวีดีโอเทประบบ VHS 1 ชุด 
  - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรับได้ไม่ต่ํากว่า   100  ช่อง 1 ชุด 
  - สายรับสัญญาณ สายไฟฟา้และอุปกรณ์ในการติดตั้ง 1 ชุด 
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20 7510-021-0001 เครื่องเย็บกระดาษ 1 ชุด 
21 7610-007-0001 แผนที่ประเทศไทย 1 ชุด 
22 7220-001-0001 พรม 1 ชุด 
23  กรรไกร 7 น้ิว 2 ชุด 
24  แม็กเบอร์ 10 2 ชุด 
    

    
6. จํานวนห้องปฏิบัติการภายในสาขางาน.......6..............  มีดังต่อไปน้ี 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
2 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 
3 ห้องปฏิบัติการทางเคมี 1 
4 ห้องเรียนภาษาไทย 1 
5 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 1 
6 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1 

  
7. การบริหารงบประมาณในแผนกสามัญ 

งบประมาณรายรับปลายปีงบประมาณ  2554   ถึง ต้นปีงบประมาณ  2555 
 

รายการ จํานวนงบประมาณ 
งบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุฝึก  (ภาคเรียนที่ 1) 10,000 
งบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุฝึก  (ภาคเรียนที่ 2) 10,000 
งบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ  (ภาคเรียนที่ 1) - 
งบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ  (ภาคเรียนที่ 2) - 

รวม 20,000 

8.  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
ลําดับที่  แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1 
2 
3 
4 
5 

ห้องพักครู                     จาํนวน ..-..  ห้อง 
ห้องเรียน                      จํานวน ..3.  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ                จาํนวน ..3  ห้อง 
 

 
 
 
สถานประกอบการฝึกงาน   จาํนวน  ......  แห่ง 
สถานท่ีศึกษาดูงาน           จาํนวน  ......  แห่ง 
• ............................................. 
• ............................................. 
• ............................................. 

 
รวม .....6......   ห้อง ..............   แห่ง 
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9.  แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจําปีของของแผนกวิชา/สาขางาน และเป้าหมายตามแผน     
ยุทธศาสตร์ 

 

 

 วิสัยทัศน์ ของแผนกสามัญ 
 
  แผนกวชิาสามญัสมัพนัธเ์ป็นแผนกที,มุง่พฒันาใหน้ักเรยีนนักศกึษามคีวามรูด้า้นวชิาการและ
พฒันาความรูใ้หเ้กดิคณุภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพื,อนําความรูท้ี,
ไดร้บัในการเพิ,มความสามารถดา้นวชิาการในเชงิอุตสาหกรรมเมื,อจบการศกึษา 
 
 
  พันธกิจ ของแผนกสามัญ     ประกอบด้วย 
 
  1. เพื,อสรา้งมาตรฐาน  และพฒันาการเรยีนการสอน  การวดัผลประเมนิใหไ้ดค้ณุภาพ 
  2. สง่เสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรและสรา้งนวตักรรมการ 
         เรยีนการสอนแกน่ักเรยีนนักศกึษาอยา่งทั ,วถงึ เพื,อสอดคลอ้งกบัการพฒันาอาชพี 
  3. สง่เสรมิการพฒันาวจิยั เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

 
 

แนวปฏิบติัที�ใช้ไปสู่เป้าหมายที�ต้องการ (ยทุธศาสตร)์ 

  แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ ์ วทิยาลยัการอาชพีดอกคาํใต ้ ไดด้าํเนินการตามเป้าหมายการพฒันา  
และไดก้าํหนดยุทธศาสตรด์งันี9 
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เป้าหมายการพฒันา สภาพความสาํเรจ็ที�คาดหวงั 

1.  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ;ทางการเรยีนผา่นตาม
เกณฑท์ี,กาํหนดตามหลกัสตูร 
 

1.  ครมูกีารจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการโดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เพื,อประยกุตใ์ชใ้นงานอาชพีได้
อย่างเป็นระบบ  เชน่ สรา้งสรรคส์ิ,งประดษิฐ ์โครงงาน 
2.  มกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นรว่มในการใชค้วามรู ้ความสามารถ เทคโนโลยี
ในการศกึษาคน้ควา้และปฏบิตังิานในวชิาชพีได ้โดย
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ผา่นเกณฑต์ามที,
สถานศกึษากาํหนด 
3.  มกีารปรบัวธิเีรยีน เปลี,ยนวธิสีอน ปฎริปูวธิสีอบ  
มกีารประเมนิผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน ประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
4.  รอ้ยละของผูเ้รยีนในแต่ละหลกัสตูรผา่นเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษา 
5. ผูเ้รยีนมกีารจดัทาํผลงาน/โครงงาน และ
สิ,งประดษิฐ ์ตามเกณฑท์ี,สถานศกึษากาํหนด 
6.  ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนในดา้นภาษาผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ 
7.  ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิในดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม ของครทูุกรายวชิา  
8.  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ;ทางการเรยีนตามเกณฑก์าร
สาํเรจ็การศกึษาเมื,อเทยีบกบันักศกึษาแรกเขา้ 
9.  ผูเ้รยีนได้ศกึษาต่อหรอืมงีานทาํภายใน 1 ปี   
10. สถานประกอบการมคีวามพงึพอใจต่อคณุลกัษณะ
ของผูส้าํเรจ็การศกึษา 
11. ผูเ้รยีนมรีายไดร้ะหว่างเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

เป้าหมายการพฒันา สภาพความสาํเรจ็ที�คาดหวงั 

2.  มกีารพฒันา
หลกัสตูรและจดัการ
เรยีนการสอนในแต่ละ
แผนกวชิาที,สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและ
ชมุชนในทอ้งถิ,น 

1. จดัใหม้กีารพฒันารายวชิาตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
2.  ครผููส้อนจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัในการฝึก
ทกัษะวชิาชพี มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ   
3.  ครผููส้อนจดัทาํโครงการสอน แผนการสอน มกีารนิเทศตดิตามการสอน 
4.  มคีรุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พยีงพอในการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละครั 9ง 
5.  มกีารจดัหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารของแผนกวชิา  ศนูยว์ทิยบรกิารจดัหาสื,อที,มี
ความหลากหลายในคน้หาขอ้มลู 
6.  แผนกวชิามกีารจดัระบบความปลอดภยัในใชอ้ปุกรณ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7.  ครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาวชิาชพี การอบรม ประชมุ 
สมัมนา ศกึษาดงูาน 
8.  มกีารจดัหาผูเ้ชี,ยวชาญ/ผูท้รงคณุวุฒ ิ
9.  มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดัซื9อวสัดุ/ครภุณัฑท์างการศกึษาใชใ้น
การเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 
10.  แผนกวชิามกีารระดมทรพัยากรที,เป็นงบประมาณ บุคคล เครื,องจกัร 
สนบัสนุนการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
11.  มกีารจดัระบบประสานความร่วมมอืกบัสถานประกอบการทั 9งรฐัและเอกชน ใน
การฝึกวชิาชพี 
ระบบทวภิาค ี
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เป้าหมายการพฒันา สภาพความสาํเรจ็ที�คาดหวงั 

3.  จดัใหม้กีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม  ศลิปวฒันธรรม รวมทั 9งดา้น
บุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์และการปลูก
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์สิ,งแวดลอ้ม 

1.  จดัใหผู้เ้รยีนพบอาจารยท์ี,ปรกึษาทุกสปัดาห ์
เพื,อตดิตามนักศกึษาจนจบการศกึษา 
2.  ครผููส้อนสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีนในเรื,องของ 
สารเสพตดิและอบายมขุ 
3.  มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิความวชิาการ  คุณธรรม  
จรยิธรรมในแต่ละปีการศกึษาอยา่งต่อเนื,อง 
 

4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรม/
โครงการที,ใหบ้รกิารวชิาชพี และสง่เสรมิความรู้
แกช่มุชนและทอ้งถิ,น 

1.  มกีจิกรรม/โครงการ ที,ใหบ้รกิารวชิาชพี และ
สง่เสรมิความรูใ้นการพฒันาทอ้งถิ,น 
2.  มกีารจดักจิกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวชิาชพี เพื,อ
การประกอบอาชพีของประชาชน 
3. มกีารจดัสรรงบประมาณเพื,อสนบัสนุนการจดั
กจิกรรม/โครงการที,บรกิารวชิาชพีสง่เสรมิความรูใ้น
ชมุชนและทอ้งถิ,นอยา่งเหมาะสม 
 

5.  ส่งเสรมิสนบัสนุนในการสรา้ง พฒันา
นวตักรรม  สิ,งประดษิฐ ์  งานวจิยั เพื,อนําไปใช้
ในการพฒันาการเรยีนการสอน สงัคม และ
ประเทศชาต ิ

1.  มกีารสง่เสรมิและสนบัสนุนในการพฒันาผูส้อน  
บุคลากร และนกัเรยีนนักศกึษา ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการจดัทาํนวตักรรม โครงงาน งานวจิยัในชั 9น
เรยีน สิ,งประดษิฐ ์ 
2.  ผูเ้รยีนมกีารจดัทาํ นวตักรรม โครงงาน งานวจิยั
ในชั 9นเรยีน สิ,งประดษิฐ ์ และสื,อการเรยีน ที,มี
ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและวชิาชพี สามารถ
สง่เขา้ 
ประกวดในระดบัชาตไิด ้
3.  มกีารจดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสมในการ
สง่เสรมิและสนับสนุนในการสรา้ง พฒันา เผยแพร่  
นวตักรรม  โครงงาน  สิ,งประดษิฐ ์ ต่อชุมชน 
หน่วยงานทั 9งในและนอกสถานศกึษา  สื,อ TV 
อนิเตอรเ์น็ต และสิ,งพมิพต่์าง ๆ 
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เป้าหมายการพฒันา สภาพความสาํเรจ็ที�คาดหวงั 

6. การจดัการบรหิารของผูบ้รหิารที,สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาและยทุธศาสตรใ์นการมสีว่นรว่ม
ของประชาคมอาชวีศกึษา  
 

1. มกีารบรหิารงานที,สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาหรอื
ยทุธศาสตรใ์นการมสีว่นร่วมของประชาคม
อาชวีศกึษา 
2. มกีารจดัทาํระบบขอ้มลูพื9นฐาน ขอ้มลูนักเรยีน 
บุคลากร งบประมาณ 
3. มกีารประเมนิประสทิธภิาพการทาํงานของ
บุคลากรที,ปฏบิตัหิน้าที,ตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวชิาชพี 

7. ระบบประกนัคณุภาพของแผนกวชิา 1. มกีารดาํเนินการแต่งตั 9งคณะกรรมการการประกนั
คณุภาพภายในของแผนกวชิา 
2. มกีารจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพของแผนกวชิา 
3. มคีูม่อืและแผนประกนัคณุภาพของแผนกวชิา 
4. มรีายงานการประเมนิตนเองของแผนกวชิา 
5. มกีารรายงานผลการประเมนิตนเองต่อกรรรมการ
สถานศกึษาและสาธารณชน 
6. มกีารนําผลการประเมนิมาพฒันาปรบัปรุงการ
บรหิารใหไ้ดม้าตรฐานและนําไปใชใ้นการจดัทาํ
แผนพฒันาคณุภาพของแผนกวชิา  
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บทที่ 2 
 การดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 หมายเหต ุ เนื่องจากแผนกสามัญ ไม่มีผู้เรียนประจําในสาขางาน  ดังนั้น จึงไม่ต้องทําการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 1 ทั้งหมด 
 
มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ความตระหนัก  (Awareness) แผนกวิชาสามัญ  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรแบบสมรรถนะ  
โดนเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ทุกสาขางาน 

ความพยายาม  (Attemptแผนกสามัญได้บูรณาการรายวชิาสามัญกับวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนําไปประกอบอาชีพและพัฒนาอาชพีได ้

ความสําเร็จ  (Achievement)  ในปีการศึกษา  2554  แผนกวิชาสามัญ จัดทําแผนการสอน
สมรรถนะดังนี้ 

สาขางาน 

ระดบั  ปวช. ระดบั  ปวส. 

จาํนวน

รายวชิาที�เปิด

สอน 

จาํนวนรายวชิาที�ม ี            

การพฒันา 

คดิเป็น            

รอ้ยละ 

จาํนวน

รายวชิาที�เปิด

สอน 

จาํนวนรายวชิาที�ม ี         

การพฒันา 

คดิเป็น               

รอ้ยละ 

แผนกสามญั 25 25 100 23 22 95.65 

       

รวม       

ภาพรวมโดยเฉลี�ย รอ้ยละ  97.91 

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ แผนกสามัญ อยู่ในระดับ ดี 
เกณฑ์การตัดสิน 

ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
มีรายวิชาท่ีมผีลการพัฒนาตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ
ครบท้ัง 4 ข้อ  มากกว่าร้อยละ 75 

มีรายวิชาท่ีมผีลการพัฒนาตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพครบ
ท้ัง 4 ขอ้  มากกว่าร้อยละ 60 - 75 

มีรายวิชาท่ีมผีลการพัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพครบท้ัง 4 ขอ้  ตํ่าร้อยละ 
60 หรือไม่ปฏิบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงเพียงข้อเดียว 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 อยู่ในระดับ  �  ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

ความตระหนัก    (   Awareness   ) 
แผนกสามัญ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นการ

บันทึกการสอนเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป  โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพ  มีการฝึก
ปฏิบัติจริง  ให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนและให้มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  มีการวัดผล
ประเมินผลอย่างหลากหลาย  ให้ฝ่ายวิชาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะและหาข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุง   มีโครงการจัดทํา  จัดหา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  กิจกรรมชมรม  โครงการวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริง 
 

ความพยายาม  (Attempt)    
 ครูผู้สอนของแผนกสามัญ  ได้นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสาขาวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  ได้ฝึกปฏิบัติจริง
จากกิจกรรมต่าง ๆ  เกิดชิ้นงานหรือโครงการ  โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ  โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้จัดทํา ได้
ปฏิบัติงานทั้งในห้องเรียน  สถานประกอบการ  การศึกษางาน  และการออกหน่วยให้บริการตามโครงการความ
ร่วมมือจากชุมชนหรือตามนโยบายต่าง ๆ  จากการที่วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครู  นักศึกษา  ศึกษา
ค้นคว้า  พัฒนา  อบรม  เพื่อสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  งานวิจัยต่าง ๆ  ตามความถนัดของแต่ละคน  เช่น  
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โดยการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสอดแทรก   งานวิจัยในชั้นเรียน  โครงงาน  เป็น
ต้น   วิทยาลัยฯ  ได้จัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์  สื่อ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้เพียงพอกับความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอน  ของครู  และนักศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้มีการ  ติดตามนิเทศการสอนของครูเป็นระยะ  มี
การประเมินผลการสอนของครูผู้สอน และมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ความสําเร็จ  (Achievement) ในปีการศึกษา 2554  สาขางานสามัญ  ได้เปิดสอนใน
รายวชิาสาขางาน  แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1  จํานวน  24.  รายวชิา  และภาคเรียนที่  2  จํานวน  24 รายวิชา  
รวมท้ังสิ้น  48.  รายวิชา  และได้จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด  46 รายวชิา  และโครงการสอน  
46  รายวิชา  ซ่ึงได้มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (สมุดบันทึกหลังการสอน)  ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ฝ่ายวิชาการทุก ๆ สัปดาห์    คิดเป็นร้อยละ 95.83 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 48 รายวิชา  เม่ือ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว   จัดอยู่ในระดับดี   ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
ความตระหนัก  (Awareness) แผนกสามัญ  ได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน  
ของภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โดยนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของปีการศึกษาต่อไป   

ความพยายาม  (Attempt)   จัดประชุมครูแผนกคัดเลือกแบบประเมินที่ครอบคุมและมี
คุณภาพแจ้งครูผู้สอนทราบให้ดําเนินการในการใช้หลักการสอน  เทคนิคการสอน   เทคนิคการสร้างและใชส้ื่อ
การสอน  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  วัดผลและประเมินผล  อย่างมีคุณภาพเพื่อนําไปสู่มาตรฐาน  และ
วิทยาลัยได้สนับสนุนครูผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพที่สอน   

ความสําเร็จ  (Achievement) จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาแผนก
สามัญ ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนแผนกสามัญมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.97 อยู่ในระดับ   พอใช ้

 
 
 
 
 

สาขาแผนกสามัญ 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
1. รายบุคคล 

ชือ่ – สกุล ผู้สอน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการสอนของ
อาจารย์   

การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านการปกครอง
นักเรียนในชั่วโมง

สอน 

ด้าน
บุคลิกภาพ
ของครู 

ภาคเรียนท่ี 1       
นางสุภาภรณ ์ พงษ์ยศ 3.62 3.27 3.73 3.78 3.60 พอใช ้
นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ 4.44 4.34 4.42 4.41 4.40 ดี 
นางดวงนภา  สุคํา 3.34 3.15 4.40 4.20 3.77 พอใช ้
นางสาวทินมณ ี พลศิริ 3.33 4.60 4.10 4.40 4.10 ดี 
นางวาสนา  คาระมาตร 3.45 3.38 3.66 3.67 3.54 พอใช ้

รวมเฉลี่ยภาคเรียนท่ี 1 3.63 3.73 4.06 4.09 3.88 พอใช ้
ภาคเรียนท่ี 2       
นางสุภาภรณ ์ พงษ์ยศ 4.16 4.17 4.08 4.13 4.13 ดี 
นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ 4.28 4.24 4.24 3.99 4.18 ดี 
นางดวงนภา  สุคํา 3.47 4.44 4.25 3.91 4.01 ดี 
นางสาวทินมณ ี พลศิริ 4.19 4.47 4.61 4.17 4.36 ดี 
นางสาวบุญญิศา  พันธวงค ์ 2.89 4.04 4.23 4.81 3.99 พอใช ้
นางวาสนา  คาระมาตร 3.71 3.69 3.84 3.86 3.78 พอใช ้

รวมเฉลี่ยภาคเรียนท่ี 2 3.78 4.17 4.21 4.14 4.07 ด ี
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2. สาขางาน 

ประเภทวิชา/สาขางาน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านความรู้ 
ความสามารถใน
รายวิชาท่ีสอน   

ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาและ
เทคนิควิธีสอน  

การใชส้ื่อการ
สอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ประเภทวิชา       
     แผนกวิชาสามญั.       
ภาคเรียนท่ี 1 3.63 3.73 4.06 4.09 3.88 พอใช ้
ภาคเรียนท่ี 2 3.78 4.17 4.21 4.14 4.07 ด ี

รวมเฉลี่ยตลอดปี
การศึกษา  2554 

3.71 3.95 4.13 4.11 3.97 พอใช ้

 
เกณฑ์การตัดสิน 

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

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 อยู่ในระดับ     �ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 16  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียน  
การสอนอย่างเหมาะสม 

ความตระหนัก  (Awareness)  
แผนกสามัญ  มีนโยบายการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ

ประจําปี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา โดยมีการประชุมพิจารณางบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
  ความพยายาม  (Attempt)    
แผนกสามัญ  ได้จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ และสัดส่วนท่ีเหมาะสมในระดับหน่ึง โดยการให้งานพัสดุ
รวบรวม สผ.1 จากทุกแผนกวิชา มาทําการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ความสําเร็จ ( Achievement ) งบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษาเท่ากับ  20,000 บาท  
ซ่ึงวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึก  อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอนให้แผนกสามัญ    
รวมท้ังการให้งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสุด  ดังน้ี 
• แผนกสามัญ  จาํนวน  20,000. บาท คิดเป็นร้อยละ    10 

ของงบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษา   อยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
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สาขาแผนกสามัญ 
งบประมาณวัสดุฝึก และอุปกรณ์ ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา  2554 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มากกว่าร้อยละ 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 10 – 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด 

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด 

 

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 16 อยู่ในระดับ   �  ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

ความตระหนัก  (Awareness)  

 แผนกสามัญได้ทําการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง
แหล่งค้นคว้าให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาและการจัดบรรยากาศ การเรียนให้สนับสนุนเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

ความพยายาม  (Attempt)    
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการกลางและห้องเรียนให้

เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยจัดพื้นที่การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตรงตามสาระการเรียนรู้และเครื่องมือ
โดยมี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหน้าท่ีรับผิดชอบ และสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเพื่อจะนําไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 

ความสําเร็จ  (Achievement)  จากการประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการใน
ภาพรวม  พบวา่ผู้รับบริการสว่นใหญ่  มีความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกสามัญ  เม่ือเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว  ดังนี้ 

ภาคเรียนที่  1  ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  ปฏิบตัิข้อ 1 - 3  จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ  พอใช้ 
 
ภาคเรียนที่  2  ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  ปฏิบตัิข้อ 1 – 3 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ  พอใช้ 

 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขางาน 

งบประมาณจัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ 

รวม 
งปม.ที่จัดซ้ือ
วัสดุฝึกใน
รายวชิา 

งปม.ที่จัดซ้ือ
วัสดุฝึกใน
โครงการ 

งปม.ที่จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อจัดการ
เรียนการสอน 

ประเภทวิชา     
    แผนกสามัญ - - 20,000 20,000 

รวมท้ังสิ้น - - 20,000 20,000 
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ข้อพิจารณาในการประเมินระดับความเหมาะสม 
 1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
 2. มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นท่ีฝึกปฏิบัติตามตารางการใช้ 
 3. มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
 4. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบตัิข้อ 1 - 3 ปฏิบตัิข้อ  1 -  2 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 18 อยู่ในระดับ   �  ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

หมายเหต ุ จากมติในท่ีประชุมเห็นควรให้งานวิทยบริการและห้องสมุดร่วมกับงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เก็บข้อมูลในตัวบ่งชี้นี้  เน่ืองจากเป็นการเก็บข้อมูลของการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  
ดังน้ัน  สาขางาน..............................  จึงไม่ต้องทําการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 19 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  
  ความตระหนัก  (Awareness)  
  แผนกสามัญมีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์สิ่งปลูกร้าง โดยมีการประชุม
พิจารณางบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

ความพยายาม  (Attempt) 
แผนกสามัญได้ทําการจัดซ้ือและซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพือ่ให้มี

ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
ความสําเร็จ (Achievement)  แผนกสามัญ  มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามลักษณะรายวชิาต่าง 

ๆ  ที่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี  แต่ยังไม่เพียงพอรวมท้ังครุภัณฑ์บางอย่างก็มีความทันสมัยดี 
 
 
 
 
 
 

อาคารเรียน/โรงฝึกงาน/อาคารประกอบ 
การจัดการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน ความ

เหมาะสม มีการวางแผน/
ตารางการใช้หอ้ง 

มีการใช้งานตาม
ตารางท่ีกําหนด 

มีการดูแล
บํารุงรักษา 

มีการติดตาม
ประเมินผลการใช ้

ประเภทวิชา      
    แผนกสามัญ / / /  พอใช ้
      

รวมจํานวนท่ีมีความเหมาะสมท้ังสิ้น / / /  พอใช ้
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แผนกสามัญ 

1. รายการสาํรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ประจาํปีการศึกษา  2554 

รายการครุภัณฑ์/อุปกรณ ์

รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ท่ีมอียู ่ รายการท่ีต้องการเพ่ิม/ขาด 

อายุการ
ใช้งาน 

จํานวน 
ท่ีมีอยู ่

จํานวนสภาพการใช้งาน 
จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคาต่อ
หน่วย ใชไ้ด้ดี พอใชไ้ด้ 

ใชไ้ม่ได้แต่
ซ่อมได ้

ใชไ้ม่ได้ต้อง
จําหน่าย 

ประเภทวิชาสามัญ         
     แผนกสามัญ         
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์
สําหรับห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

13 1 ชุด /      

โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
พร้อมเก้าอ้ี 

13 8 ชุด   /    

ตู้ติดผนังพร้อมอ่างล้างมือ 
ขนาด 20x0.60x0.90 ม. 

13 2 ชุด   /    

ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี 13 2 ชุด   /    

เคร่ืองชั่งสารเคมีอย่าง
ละเอียด 

13 1 ชุด /      

ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐาน 5 1 ชุด /      

ชุดทัศนศาสตร์พื้นฐาน 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองฟิสิกส์ความร้อน
พื้นฐาน 

5 1 ชุด /      

ชุดทดลองไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

5 1 ชุด /      

ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองแม่เหล็ก 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองโมเมนต์และ
โมเมนตั้งเชิงมุม 

5 1 ชุด /      

ชุดทดลองการอนุรักษ์
พลังงาน 

5 1 ชุด /      

ชุดทดลองการชนของวัสดุ 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองแรงและการสั่น 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี 5 1 ชุด /      

ชุดทดลองเคมีพื้นฐาน 5 1 ชุด /      

กล้องจุลทรรศน์ 5 1 ชุด /      

ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ประกอบด้วย 

13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองควบคุมหลัก 13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองจ่ายไฟและ
ควบคุมแรงดัน 

13 1 ชุด   /    

- โต๊ะควบคุมระบบ 13 1 ชุด   /    
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(Master  Control 
Table) 

- ลําโพงมอเตอร์ 13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองเล่นและ
บันทึกเทปหลัก
ชนิดคู่ 

13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองควบคุมบน
โต๊ะคูหานักศึกษา 
พร้อมสวิทช์บอร์ด 

13 40   /    

- โต๊ะคูหานักศึกษา 
พร้อมเก้าอ้ีชนิดคู่ 

13 40   /    

- ลําโพงห้องเรียน  
ขนาด 30 วัตต์ 

13 4   /    

- หูฟังไมโครโฟน
สําหรับนักศึกษา 

13 40   /    

- ไมโครโฟนสาํหรับ 
Extra 

13 2   /    

- โทรทัศน์ ขนาดไม่
ต่ํากว่า14  นิ้วมี
รีโมทคอนโทรล 

13 1 ชุด   /    

- โทรทัศน์ ขนาดไม่
ต่ํากว่า 29  นิ้วมี
รีโมทคอนโทรล 

13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองเล่น
วีดีโอเทประบบ 
VHS 

13 1 ชุด   /    

- เคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียมรับได้ไม่
ต่ํากว่า   100  
ช่อง 

13 1 ชุด   /    

- สายรับสัญญาณ 
สายไฟฟา้และ
อุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง 

13 1 ชุด   /    

เคร่ืองเย็บกระดาษ 5 1 ชุด /      

แผนที่ประเทศไทย 13 1 ชุด    /   

พรม 13 1 ชุด    /   

กรรไกร 7 นิ้ว 5 2 ชุด /      

แม็กเบอร์ 10 5 2 ชุด /      
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2. การประเมินการใช้งานครภัุณฑ์และอุปกรณ์ของสาขางาน 
 

ประเภทวิชา/สาขางาน 

ระดับความเหมาะสม 

สรุปผล ด้านสภาพการ
ใช้งาน 

ด้านความ
เพียงพอ 

ด้านความ
ทันสมัย 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

ฯลฯ 

มีการปรับปรุง
โดยใชผ้ลการ
ประเมิน 

ประเภทวิชาสามัญ       
แผนกสามัญ       
ภาคเรียนท่ี 1 / / / / - พอใช ้
ภาคเรียนท่ี 2 / / / / - พอใช ้
ตลอดปีการศึกษา 2554      พอใช ้
 
สรุป  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สาขางานแผนกสามัญ สามารถปฏิบัติได้ท้ังหมด.
ปฏิบตัิข้อ 1 - 4  ข้อ 
       จากทั้งหมด ......4..... ข้อ  อยู่ในระดับ  พอใช้ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปฏิบตัิทุกข้อ ปฏิบตัิข้อ 1 - 4  ข้อ ปฏิบตัิข้อ  1 -  3  ข้อ 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 20 อยู่ในระดับ   �  ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รบัการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ 
ความตระหนัก  (Awareness)  
แผนกสามัญ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมรับการพฒันาตนเองตาม

หน้าท่ีที่รับผิดชอบ เช่น การจัดอบรม การเข้าร่วมรับการอบรมต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานตา่งๆที่
จัดข้ึน  นอกจากน้ีวิทยาลัยฯยังได้จัดทําแผนงบประมาณประจําปีเพื่อให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าท่ีที่
รับผิดชอบและสาขาวิชาที่สอน 

ความพยายาม  (Attempt)   จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมต่างๆตาม
หน้าท่ีที่รับผิดชอบและสาขาวชิาท่ีสอนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสําเร็จ ( Achievement ) ครูแผนกสามัญ  จํานวน 6 คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีที่
รับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

ช่ือ -สกุล 

 
 

ตําแหน่ง 
จํานวน
ชั่วโมง 

ผ่านเกณฑ์
การ

ประเมิน 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นางสุภาภรณ ์ พงษ์ยศ พนักงานราชการครู 60 �  100 
นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ พนักงานราชการครู 136 �  100 
นางดวงนภา  สุคํา ครู คศ.1 60 �  100 
นางสาวทินมณ ี พลศิริ พนักงานราชการครู 76 �  100 
นางสาวบุญญิศา  พันธวงค ์ พนักงานราชการครู 228 �  100 
นางวาสนา  คาระมาตร พนักงานราชการครู 32 �  100 

รวมจํานวนบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังหมด ..6 . คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของบุคลากรท้ังหมดใน
แผนกสามัญ  เม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว  จัดอยู่ในระดับ ดี 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
มากกว่าร้อยละ 89 ร้อยละ 75  -  89 น้อยกว่าร้อยละ  75 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 22 อยู่ในระดับ   ����   ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 
 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
 

   ความตระหนัก  (Awareness)      
      
   แผนกสามัญ  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และนักเรียน ในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิด

สอนท้ังระดับปวช.และปวส. ให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของ  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อจัดทําโครงการลงในแผนประจําปี 

 
ความพยายาม  (Attempt) 
 
แผนกสามัญได้มอบหมายให้ทํางานวิจัย พัฒนา และจัดทําโครงการ งานวิจัยและโครงงานที่ขอ

เสนอการจัดทําจัดเตรียมการดําเนินงานเพื่อเตรียมเข้าจัดส่งกับประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับ
ภาค 
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ความสําเร็จ  (Achievement)   ในปีการศึกษา 2554  ทั้ง 2 ภาคเรียน  แผนกสามัญได้
เข้าร่วมจัดทํา งานวิจัย  โครงงาน  และโครงงานวิทยาศาสตร์  แยกเป็นระดับ  ปวช./ ปวส.   ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ระดับ ปวช. จํานวนสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงาน 
แผนกสามัญ 7 

รวม 7 
 

 

สรุป  แผนกสามัญ ได้เข้าร่วมจัดทําโครงงานที่นําไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน หรืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจาํวัน  หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ
ซ่ึงนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ แยกเป็นระดับ  ปวช ปวส. / จาํนวนท้ังหมด  7 ชิ้น/เร่ือง  อยู่ใน
ระดับ ดี 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ร้อยละของสาขางาน ท้ังหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย และ 

โครงงาน 
  ระดับชั้น ปวช. อย่างน้อย 1 เรื่อง / ภาคการศึกษา 
  ระดับชั้น ปวส. อย่างน้อย 4 เรื่อง / ภาคการศึกษา  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 - 99 น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 35 อยู่ในระดับ  �    ดี       �  พอใช้       � ปรับปรุง 
 

มาตรฐานที่  6   ภาวะผู้นําและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  39           ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

 

 ความตระหนัก    (Awareness)  
     วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีผู้บริหารจํานวน 3 คน   ซ่ึงผู้บริหารทุกคนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

มีภาวะผู้นํา  มีความเป็นประชาธิปไตย  เป็นนักวางแผนท่ีดี   ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจ และมีการวางแผน
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบระเบียบ และเป็นข้ันตอน  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี มีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการตรวจสอบและการควบคุมการบริหารงานที่ดี  มีการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา และมีการร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน   อีกทั้งยังนําปรัชญา
เศรษฐกิจเพียงพอมาใช้ในสถานศึกษาอีกด้วย 
 ความพยายาม   (Attempt)   

ผู้บริหารได้ดําเนินการบริหารการจัดการ  เป็นลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
1. การวางแผน   ซ่ึงวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  ให้สอดคล้องกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
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2. การปฏิบัติ  มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  ตามสายบังคับบัญชา ตามลําดับข้ันตอน  และมีการ
แต่งต้ังบุคลากรเข้ารับผิดชอบในตําแหน่งต่าง ๆ   อย่างครบถ้วน   การดําเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแผนงาน  
กิจกรรม  โครงการที่กําหนดไว้  ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

3. การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   
 3.1  การประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละด้าน แต่ละงาน   รวมท้ังมีการ

บันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน 
 3.2  การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ  ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
4. การปรับปรุงและพัฒนางาน  โดยการนําผลการประเมินและปัญหาท่ีเกิดข้ึน   มาปรับปรุง  แก้ไข  ซ่ึง

ผู้บริหารได้ให้ความสนใจในข้ันตอนนี้  มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ  ด้าน  อาทิ  การพัฒนา
บุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  เป็นต้น 

นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ  ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ  ซ่ึงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 ผลการดําเนินงาน     (   Achievement   )  
          ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง  8 ข้อ   พบว่า
ผู้บริหารได้ดําเนินการครบจํานวน 8 ข้อ   
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ตารางสรุประดับคุณภาพการบรหิารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 

ข้อที่ องค์ประกอบการบริหารงาน ผลการปฏิบัติ หลักฐานประกอบการ
ประเมิน มี ไม่มี 

1 มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา √  - คําสั่งวิทยาลัยฯ ปี2553 
2 การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนด

จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนการจัด
การศึกษาของตนเอง 

√  - รูปถ่ายแผนผังบุคลากร 

3 การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การตัดสินใจและ
การจัดการศึกษา 

√  - คําสั่ งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

4 การพึ่งพาตนเองที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการ
บริหารตนเอง มี อํานาจหน้า ท่ี รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา 

√  -- แผนผังบุคลากร 

5 การประสาน ทั้ งบุคลากรในสถานศึกษาและ
บุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหาความร่วมมือ 
ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิคใหม่ๆ 

√  - โครงการความร่วมมือ 

6 ความสามารถในการปรับการ ใช้บริ การตาม
สถานการณ์ที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเน่ืองและ
หลากหลาย 

√  -  

7 การพัฒนาตนเองท้ังการพัฒนาองค์กร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพื่อพัฒนา
ไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 

√  - คําสั่งไปราชการเพื่อ
อบรม สัมมนา (ตัวบ่งชี้ท่ี 
22) 

8 การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนด
นโยบายและควบคมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบ คุณภาพ เพื่ อการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาให้ เ กิดประสิทธิภาพสู งสุดและต้อง
ดําเนินงานตามวงจร PDCA 

√  - แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

- ร า ย ง า น ก า ร
ประกันคุณภาพ 

 สรุปผล 8 ข้อ   
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งช้ีที่  39   

อยู่ในระดับ          ����      ดี              (ครบ  8  ข้อ) 
   ����     พอใช้           (6-7 ข้อ)  
   ����     ปรับปรุง        (น้อยกว่า 6 ข้อ)  
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ตัวบ่งช้ีที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสาขางานท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 
 ความตระหนัก  (Awareness) แผนกสามัญได้กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และครูผู้สอน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าท่ีการสอน อีกทั้งยังมีการคัดเลือกครูผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเลิศ, ครูดีเด่นประจําปี เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับครูของวิทยาลัยฯ อีกด้วย  
    
 ความพยายาม  (Attempt)แผนกสามัญส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548 และ กําหนดให้ครูผู้สอนมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู รวมท้ังมีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกปี   
 
 ความสําเร็จ  (Achievement)  จากการสํารวจบุคลากรในสาขางาน จํานวน  6  คน พบว่าได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน   6  คน คิดเป็นร้อยละ  100  ในภาพรวมบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ  100  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในระดับ  
ดี 

ประเภทวิชา/สาขางาน 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ใบประกอบวิชาชีพ ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2548 

มี 
คิดเป็น
ร้อยละ 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการ
ปฏิบัตติน 

รวม คิดเป็นร้อยละ 

ประเภทวิชา        
     แผนกสามัญ 6 6 100 6 6 6 100 
        

        
รวมท้ังสิ้น 6 6 100 6 6 6 100 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 85 - 90 น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 40 อยู่ในระดับ   �  ดี       � พอใช้       � ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความตระหนัก  (Awareness)   
วิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน และได้กําหนดแผนการจัดการการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังจัดการประชุมเร่ืองการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยฯ  

ความพยายาม  (Attempt)   วิทยาลัยฯได้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน  
ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติและเตรียมรับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554  ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และส่งผลมายัง
คณะกรรมการจัดทํา SAR ได้ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ไปยัง
สาธารณชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนในการพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

ความสําเร็จ  ( Achievement )  จากการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในของแผนกสามัญ 
ประจําปีการศึกษา 2554 พบว่ามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ครบตามองค์ประกอบทั้ง  4  ข้อ  
ดังน้ี 

ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การดําเนินการท่ีทําให้เกิดคุณภาพ 
1.  คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
 
 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสาขางานการบัญชี 
- ปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน 

2.  หลักฐาน  หรือรายงานการตรวจสอบ  การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
 

- คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขระบบการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพ 
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประเมิน 
  คุณภาพภายในของสถานศึกษา (สาขางานการบัญชี) 

3.  ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น  ข้อร้องเรียน
เพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เอกสาร / โครงการ /สรุปผลโครงการตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการบริหารสาขางานการบัญชี (จาก 
  ข้อเสนอแนะปี 2553 นํามาดําเนินการในปี 2554) 

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

- รายงานการประเมินตนเองของสาขางานการบัญชี 
ประจําปีการศึกษา 2553 (Self – Assessment Report 
for Department) 

 
 
สรุป   แผนกสามัญมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา  
        (สาขางาน) อยา่งต่อเนื่องครบทั้ง.4..ข้อ  
  
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มีการปฏิบตัิครบทั้ง 4 ข้อ  ปฏิบตัิ 1 –3 ข้อ ปฏิบตัิ 1 – 2 ข้อ หรือ ไม่ได้ดําเนนิการ 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 42 อยู่ในระดับ   �  ดี       � พอใช้     � ปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก  (Awareness) แผนกสามัญได้จัดการบริหารงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษาได้กําหนดแผนการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่างๆและได้วางแผนพัฒนาสําหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีได้
คะแนนน้อยเพื่อท่ีจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ความพยายาม  (Attempt)   แผนกสามัญได้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
ภายใน  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้และจัดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานคุณภาพภายใน และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและเตรียมรับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และส่งผลมายังคณะกรรมการจัดทํา 
SAR ได้ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนในการพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

ความสําเร็จ  ( Achievement )  แผนกสามัญได้นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 นําเสนอต่อสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร และนําเผยแพร่สู่สาธารณชน  

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การดําเนินการท่ีทําให้เกิดคุณภาพ 
1.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อ
กรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
 

- รายงานผลการจัดทํา SAR สาขางานต่อผู้บังคับบัญชา 
- เผยแพร่ SAR ต่อกรรมการบริหาร 
 

2.  มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารให้ได้มาตรฐาน  และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

- นําผลการประเมิน / ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร
ไปปรับปรุง โดยจัดทําโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพของ
สาขางาน 

 
 
สรุป   แผนกสามัญมีประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา  
        (สาขางาน) และคุณภาพผู้เรียนให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองปฏิบัติข้อ 1 และ  ข้อ 2 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
มีการปฏิบตัิครบทั้ง 3 ข้อ ปฏิบตัิข้อ 1 และ  ข้อ 2 ปฏิบตัิ ข้อ 1 เพียงข้อเดียว 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 43 อยู่ในระดับ   �  ดี      �  พอใช้      �  ปรับปรุง 
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บทที่  3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชา/สาขางาน 

1.  ตารางสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ในแต่ละตัวบ่งชี ้  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามชั้นปี 

- - - 

2  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ - - - 
3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

3 1 4 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การ
อ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

3 1 4 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นควา้และปฏิบัติงานวชิาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

3 1 4 

6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

3 1 4 

7.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

3 1 4 

8.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   

3 1 4 

9. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2 0 2 

10.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

3 1 4 

11.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

3 1 4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชพีของผู้สําเร็จการศึกษา 

3 1 4 

เฉลี่ยรวม 3.82 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1.00 

รวมท้ังสิ้น 4.82 
 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรุง 

 
 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละตัวบ่งช้ี   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 3 1 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 1 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
สอนของผู้สอน 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

1 0 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2 0 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ 

2 1 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

2 1 3 
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ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2 1 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 25  จํานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ 
 หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวชิาชีพ
ต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน - - - 

เฉลี่ยรวม 3.38 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 0.50 

รวมทั้งสิ้น 3.88 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2  ���� ดีมาก ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรงุ 
 

จุดเด่น 
.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละตัวบ่งช้ี   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 28  จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 3 1 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับ
ผู้เรียน 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 3 1 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 1 4 

เฉลี่ยรวม 4.00 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1.00 

รวมทั้งสิ้น 5.00 
 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3  ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรุง 

 
จุดเด่น 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ในแต่ละตัวบ่งช้ี   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ
ท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวชิาชีพ 

2 0 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชพีต่อ
งบดําเนินการ 

- - - 

เฉลี่ยรวม 2.00 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) - 

รวมท้ังสิ้น 2.00 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 ����  ดีมาก ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรงุ 
 
จุดเด่น 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ในแต่ละตัวบ่งช้ี   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 35  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 36  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชพีและ/หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาต ิ

2 1 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสรา้ง พัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบดําเนินการ 

1 0 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 38  จํานวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

2 1 3 

เฉลี่ยรวม 2.75 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 0.50 

รวมท้ังสิ้น 3.25 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5  ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรุง 
 

จุดเด่น 
.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ ในแต่ละตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

- - - 

เฉลี่ยรวม 4.00 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1.00 

รวมท้ังสิ้น 5.00 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 ���� ดีมาก ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรงุ 
 

จุดเด่น 
.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในแต่ละตัวบ่งชี ้  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี
ปัจจุบัน 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

3 1 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 3 1 4 

เฉลี่ยรวม 4.00 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1.00 

รวมท้ังสิ้น 5.00 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 7 ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรุง  ���� ต้องปรับปรงุ 
 

จุดเด่น 
.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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-  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละมาตรฐานและค่าเฉลี่ยรวม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขางาน...................... 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

1  ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษาวิชาชพี   4.82 
2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3.88 
3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.00 
4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 2.00 
5  นวัตกรรมและการวิจัย 3.25 
6  ภาวะผู้นาํและการจัดการ 5.00 
7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 5.00 

รวมเฉลี่ย 4.14 
 
สรุปผลการประเมิน ทั้ง 7 มาตรฐาน  ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช้  ���� ควรปรับปรงุ  ���� ต้องปรับปรุง 

 
ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 1.00  ถึง  2.00 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 2.01  ถึง  2.50 อยู่ในระดับควรปรับปรุง   
ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 2.51  ถึง  3.50 อยู่ในระดับพอใช้  
ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 3.51  ถึง  4.50 อยู่ในระดับดี  

    ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 4.51  ถึง  5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 
ทิศทางการพฒันาแผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ 

1.  นักเรยีน นักศกึษามคีวามรู้ความสามารถทางวิชาการ และทกัษะวิชาชพี สามารถที�จะ

พฒันาองคค์วามรูข้องตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื�อเข้าสู่

ตลาดแรงงานดว้ยการจดักจิกรรมเสรมิทกัษะดา้นภาษา 

3. แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ส่งเสรมิด้านคุณธรรม จรยิธรรม อย่างเป็นรูปธรรม มกีารบูรณา

การรายวชิา  

4. แผนกวชิาสามญัสมัพนัธม์นีโยบายดา้นการศกึษา โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จดัใหน้ักเรยีน

ฝึกทกัษะและจดัการเรยีนรูท้ี�หลากหลาย 

5. แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์มกีารระดมทรพัยากรจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. แผนกวชิาสามญัสมัพนัธก์าํหนดมาตรฐานของหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารใหไ้ดม้าตรฐาน 
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7.  แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์มีการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้ครบถ้วนตามนโยบายของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

8. แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์มกีจิกรรมโครงการบรกิารวชิาชพีแก่ชุมชนในดา้นการฝึกอาชพี 

และการจดัการองคค์วามรูเ้พื�อสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่สามารถสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื

ระหว่างแผนกวชิาสามญัสมัพนัธแ์ละองคก์รต่างๆ ในชมุชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

9. แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสิ�งประดิษฐ ์

นวตักรรม วจิยั โครงงาน และโครงการอยา่งเป็นรปูธรรมที�ชดัเจน 

10. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และภาวะผูนํ้า สามารถพฒันาองคก์รสูก่ารเป็นผูนํ้าวชิาชพีได ้

11. แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ส่งเสรมิ สนับสนุนใหบุ้คลากรในทุกระดบัไดพ้ฒันาตนเองในดา้น

วิชาการ วิชาชีพและด้านการปฏิบัติหน้าที� สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12. แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์มกีารบริหารจัดการเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

เพื�อใหแ้ผนกวชิาสามญัสมัพนัธแ์ละนักเรยีน นักศกึษามภีาพลกัษณ์เป็นที�ยอมรบัของชมุชน 

 

13. แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์มกีารดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในและมรีายงานการ
ประเมนิ 
ตนเองของแผนกวชิา 

 
จดุที�ควรพฒันา 

1. ควรเพิ�มงบประมาณการใชว้สัดฝึุกและกระตุน้ใหค้รผููส้อนไดด้าํเนนิการเกี�ยวกบัการขอใช้

วสัดุฝึกใหม้ากขึ8น เพื�อการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนใหด้ขีึ8น 

2. ควรกาํหนดแผนงาน/กจิกรรม/โครงการที�จะแกป้ญัหานักเรยีน นักศกึษา ออกกลางคนัใหม้ี

จาํนวนน้อยลง 

3. ควรพฒันาระบบการตดิตาม ประเมนิผลใหค้รบทุกโครงการ 

4. สง่เสรมิการสรา้งและผลติสื�อ นวตักรรม งานวจิยัใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน 

5. พฒันาระบบฐานขอ้มลูใหส้ามารถนําขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพมากขึ8น 

6. พฒันาระบบสื�อการเรยีนการสอนดา้นเทคโนโลยใีหม้ากขึ8น เพื�อผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูไ้ด้

ดว้ยตนเองมากขึ8น 
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ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา 
1.   สรา้งกระบวนการรบันักเรยีนเขา้เรยีนใหต้รงกบัความสนใจ ความถนดัในสาขาวชิาชพี 
      ที�ตอ้งการเรยีน เหน็คณุคา่ในงานอาชพีที�จะออกไปประกอบอาชพีหลงัจบการศกึษา 
2.   กาํหนดแผนงานเพื�อเพิ�มจาํนวนครวูชิาชพีในวุฒกิารศกึษาที�ขาดแคลนเพื�อคณุภาพ 
      ในการบรหิารจดัการ 
3.    จดัวางแผนการใชง้บประมาณตามความจาํเป็นตามหลกัสตูร 

1. วางแผนการบรกิารวชิาชพีใหค้รอบคลุมกระบวนการทาํงาน  ตลอดจนการจดัเกบ็ขอ้มลู

และการเผยแพรผ่ลงานของแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ ์

2. จดัสง่เสรมิพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษามทีศันคตทิี�ดต่ีอวชิาชพี 
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บทที่  4    
สรุปและแนวทางการพัฒนาสาขางานในอนาคต 

1.  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป    
 ผลการประเมินการดําเนินงานของแผนกสามัญ  พบว่ามีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ สาขางาน  มีผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่แผนกสามัญ  ยังต้องได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ท้ังน้ีเพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
  
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี มี ดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  13,14,22 

2. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ท่ี  39,40 
 3.มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้ที่  42,43  
 
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้อยู่ในระดับพอใช้ มีดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 15,18,20 
 2. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ท่ี  35 
 3. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  29,30 
   
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 16 
  
5. แนวทางการพัฒนาสาขางานในอนาคต      
 แผนกสามัญ  ได้กําหนดการพัฒนาในอนาคต โดยกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
แผนพัฒนาสาขางาน  ซ่ึงได้จัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังน้ี 

5.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
 - โครงการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาทางวิชาชพี 

- โครงการประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาทางวิชาชพี 
- โครงการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาไทย 
- โครงการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

5.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ สําหรับการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนางานอาคาร สถานที่  
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
- โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

5.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
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- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องป้องกันการขาดเรียน 

5.4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- โครงการออกหน่วยบริการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 
- โครงการติดตามความต้องการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 

5.5 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน 
- โครงการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ให้ชุมชนนําไปใช้งาน 

5.6 ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
- โครงการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
- โครงการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

 
6.  สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.1  การช่วยเหลือจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6.2  การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 
6.3  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ์ในสาขาวิชา ในเร่ืองของการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการทําวิจัย 5 บท 
6.4 การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวชิาชีพ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขามารว่มเป็นกรรมการ หรือ
จัดทําในนามสาขาวิชา 

 
 


