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คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2554 (Self Assessment Report : SAR) ของ
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ซ่ึงรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
สําหรับตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ  7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการตรวจหลักฐาน เอกสารอ้างอิงต่างๆ ตลอดจนการแสดงข้อคิดเห็น การ
พัฒนา ปรับปรุงของคณะกรรมการผู้ประเมิน  

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับการตรวจประเมินในคร้ังน้ี  

 

คณะผู้จัดทํา 
พฤษภาคม 2555 
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บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี 18  มิถุนายน  2540      โดย

กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อท่ี  111 ไร่  22  ตารางวา  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี  69 หมู่ 10 ตําบลดง
สุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา ได้เปิดทําการเรียนการสอนคร้ังแรก ในปีการศึกษา 2541 
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ  เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

วิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยได้ดําเนินการท่ีเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  
 6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
 7. ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ พบว่ามีบางมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้ท่ีวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
วิทยาลัยฯ ยังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ท้ังนี้เพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี มี ดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12 
 2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
 3. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  28,29,30,31,32 
 4. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ท่ี  33,34 
 5. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ท่ี  35,36,37,38 

6. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ท่ี  39,40,41 
 7. มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ท่ี  42,43 
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  2,4 
 2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  16 
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จากผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงข้างต้น วิทยาลัยการ
อาชีพดอกคําใต้ จึงได้กําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงได้จัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม ต่อไป   
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

 
1.1  ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้กําเนิดข้ึนจากการร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และชุมชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะสมาชิกสภาตําบลดงสุวรรณได้มอบท่ีดินที่รกร้างว่างเปล่าเป็นป่าเสื่อม
โทรมไม่เหมาะสมเป็นพื้นท่ีทําการเกษตร  สําหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
 ในปี  2539  ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   และได้ท่ีดินซ่ึง
ตั้งอยู่ในตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา   อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา 
 ในปี  2540  วันท่ี  6  กุมภาพันธ์  2540  หนังสือ  ท่ี  ศธ 0912/1118  ลงวันท่ี  6 
กุมภาพันธ์  2540   กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  มอบอํานาจ
ให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้ดําเนินการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพะเยา   ซ่ึงตั้งอยู่หมู่  10  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  ในปีงบประมาณ  
2540 
  วันที่ 5  มีนาคม  2540  หนังสือ ท่ี  ศธ  0907(อศจ.).43/009  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
วันท่ี  5  มีนาคม  2540   เร่ืองขออนุญาตใช้ที่ดินจังหวัดพะเยา  เพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ
ดอกคําใต้ 
 วันที่ 6  มิถุนายน 2540  หนังสือ ที่  พย  0022/9376  ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2540   ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา  โดยพนักงานท่ีดินจังหวัดพะเยา เร่ืองขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพื่อจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
 วันที่  18  มิ ถุนายน  2540   ประกาศจัดตั้ งวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   โดย
กระทรวงศึกษาธิการบนเน้ือที่  111ไร่  22  ตารางวา  ในเขตตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  
จังหวัดพะเยา 
 วันท่ี 20  มิถุนายน  2540   หนังสือ ที่ พย  0014/9376  ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  2540  
ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา  เรื่องขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   ได้ เปิดทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)และเปิดทําการเรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( 
ปวส.)ใน ปีการศึกษา 2547ในระบบ  และการศึกษานอกระบบ   ( ระยะสั้น , สะสมหน่วยกิต ) 

  ปัจจุบันวิทยาลัย ฯ  เปิดการสอน   2   ประเภทวิชา  คือ 
        1.  ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม 
             1.1  สาขาวิชาเคร่ืองกล   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. )   สาขางานยานยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ( ปวส. ) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
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1.2  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ( ปวช. )   สาขางานไฟฟา้กําลัง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง   ( ปวส. ) สาขางานติดตั้งไฟฟา้ 

        2.  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
2.1  สาขาวิชาการบัญช ี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง   ( ปวส. ) สาขางาน  การบัญช ี
               2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. )   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ( ปวส. ) สาขางานเทคโนโลยีสาํนักงาน 
 

1.2   ขนาดและที่ตั้ง 
         วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีเน้ือที่  111  ไร่   22   ตารางวา  ตั้งอยู่เลขท่ี   69  
หมู่  10  บ้านสันป่าสัก  ถนน  รพช. บ้านถํ้า -  ป่าซาง  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัด
พะเยา  รหัสไปรษณีย์  56120  โทรศัพท์  0-5448-3410-11 โทรสาร  0-5448-3410 
 

 1.3  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
        วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้อยู่ในพื้นที่การปกครองของตําบลดงสุวรรณ  ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 

 1.4  งบดําเนินการประจําปกีารศึกษา 2554   รวมทั้งสิ้น   10,273,484.81 บาท 
 

 1.5  สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษา มีทั้งหมด 22  แห่ง  
 
 

2.  สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 
 

 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พ.ศ.2545  (ปรับปรุง  2546 )  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2546 
 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร 
/ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
ระดับช้ัน จํานวน

(คน) ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
หลักสูตร ปวช.       
ประเภทวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล ยานยนต ์ 34 30 17 81 
ไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟา้กําลัง 19 - 20 39 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

      
พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 22 5 45 

รวม 71 52 42 165 
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หลักสูตร 
/ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
ระดับช้ัน จํานวน

(คน) ปวส.1 ปวส.2  
หลักสูตร ปวส.       
ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ 

การบัญช ี การบัญช ี 6 2  8 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี

สํานักงาน 
21 2  23 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต์ 

40 8  48 

ไฟฟา้กําลัง ติดตั้งไฟฟา้ 11 9  20 
รวม 78 21  99 

รวมทั้งส้ิน (ปวช. และ ปวส.) 149 73 42 264 
 

 
จํานวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ํากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริการสถานศึกษา      
- ผู้อํานวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อํานวยการ - 1 1 - 2 
ผู้สอน      
-ข้าราชการคร ู - 7 2 - 9 
-พนักงานราชการ - 9 - - 9 
-ครูอัตราจ้าง -  - - - 
-ครูจ้างสอน - 2 - - 2 
บุคลากรสายสนับสนุน      
-ข้าราชการพลเรือน - - - - - 
-ลูกจ้างประจาํ - - - - - 
-ลูกจ้างชั่วคราว 11 6 - - 17 

รวม 11 25 4  40 
 
 
3.  ผลงานที่ภาคภูมิใจ  

3.1  รางวัลชนะเลิศ  (ระดับประเทศ)  โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)  
คร้ังที่ 8 (2551)    ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในสาขาสร้างเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      (ม.ปลาย)  
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และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เม่ือวันที่ 3-5 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และได้ศึกษาดู
งาน  ระหว่างวันท่ี 8 -15 มีนาคม  2552 ท่ีเมืองเมลเบิร์น – แคนเบอรา –ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมนําเสนอผลงานในสถานที่
ต่างๆ ดังน้ี 

- ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที (NBT) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที (NBT) กรุงเทพฯ 

- สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วง “ข่าวเช้า 7 สี”  กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7   
- ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง h+ ของบริษัท ASIA TELEVISION & 

MEDIAที่ STUDIO ตึก ไอทีสแคว หลักสี่ กรุงเทพฯ 
- ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2551 เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท 

2008 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ 
– 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ. ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 
3.2 รางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)  การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงาน

ชุดฝึกการออกตัวจากจุดสตาร์ท รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เม่ือวันท่ี 3 - 4 มิถุนายน 2551  ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 
และนําเสนอผลงานในรายการ “สมรภูมิไอเดีย”  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ได้รับรางวัล 10,000 
บาท  

3.3 รางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปี 
2553 ผลงานชุดประเมินสมรรถนะภาพของนักกีฬา  เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 จัดโดย สํานัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3.4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2553 “สถานศึกษาพอเพียง”  

 
4.  เป้าหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง   
 เป้าหมายในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ถึงปี
การศึกษา 2555 ซ่ึงจากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้สรุปประเด็นสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
 6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
 7. ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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บทที่  2 

สภาพการดําเนินของสถานศึกษา 
 
1.  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 มุ่งม่ันจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่  เพื่อให้การจัดการมีความเหมาะสมกับทรัพยากร เพื่อให้เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจตามพื้นฐานความคิดที่ว่า Small and Smart 
 
2.  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 “ คิดดี   ทําดี     มีคุณธรรม   ผู้นําการจัดการ” 
 
3.  พันธ์กิจของวิทยาลัย 
เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม ด้านวิชาชีพ และการให้การบริการต่างๆแก่
สังคม-ชุมชน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
4. แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 
 
เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
1 .  ด้ า น กา รพัฒน า
ผู้ เ รี ยนและผู้ สํ า เ ร็จ
การศึกษาวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

• พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษา

ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
• พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   การมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตร

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทํา  การศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
• พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือ

หน่วยงานพึงพอใจ 
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เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
2. ด้านการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
จัดการเรียนการสอน 
 

• ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

• จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

• จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
• จัดสถานที่เรียน  สถานท่ี   ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ

สาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
• จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวก  ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้  
• พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
• ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษา

ทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

• จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. ด้านการบริการ
วิชาชีพสู่สังคม 
 

• บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง 

• จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด 

5. ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย 
  
 

• ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  
และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน   สังคม   และ
ประเทศชาติ 

• จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย   และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 

• จัดการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย   และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 
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เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
6. ด้านภาวะผู้นําและ
การจัดการ 

 

• ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน   หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

• จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

• จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

7. ด้านมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 

• จัดระบบกลไกลในการประกันคุณภาพภายใน 
• เพิ่มประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
5. ระบบโครงสร้างบริหาร 
 วิทยาลัยได้ใช้หลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน    โดยยึดหลักธรรมมา - ภิ
บาลในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจและ
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังนี้ 
(แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∞ งานบริหารงานทั่วไป                             ∞ งานวางแผนและงบประมาณ    ∞ งานกจิการนักเรียน นักศึกษา  ∞ แผนกวิชาสามญั สมัพันธ ์
     นางดวงนภา สุคํา           นายชโินรส     สุทธิตานนท์         นายอัศวิน    กิ่งจําปา       นางสุภาภรณ์     พงษ์ยศ 
∞ งานบุคลากร       ∞  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     ∞ งานครูที่ปรึกษา    ∞ แผนกวิชาการบัญชี 
     นางดวงนภา สุคํา           นายธนรัฐ     อินต๊ะสาร          นางสาวบุญญิศา     พันธวงศ์      นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ 
∞ งานการเงิน       ∞  งานความร่วมมือ     ∞ งานปกครอง    ∞ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
     นางสาวทินมณ ี  พลศิริ            นายมนตรี    แก้วมาเมือง          นายประพันธ์   ธรรมรส       นายธนรัฐ     อินต๊ะสาร 
∞ งานการบัญช ี       ∞  งานวจิัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์  ∞ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ∞ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง 
     นางสาวกนกกาญจน์   ภาชนะ      นายเชิดศักดิ์     ใจยาบุตร               นางวาสนา     คาระมาตร      นายประสาน ภัทรประสงค์       
∞ งานพัสด ุ       ∞  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ∞ งานสวสัดกิารนักเรียน นักศึกษา  ∞ แผนกวิชายานยนต์ 
     นายประสาน    ภัทรประสงค์           นายอุบล        ฟูคํามี            นางวลัยลักษณ ์   มาลยั      นายเชิดศักดิ์     ใจยาบุตร 
∞ งานอาคารสถานที่       ∞  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  ∞ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ∞ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
     นายสมเจตน์     แสนขัตตยิาพร            นางวลยัลักษณ์    มาลัย            นายประพันธ์   ธรรมรส      นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ 
∞ งานทะเบียน                ∞ งานวัดผลและประเมินผล 
     นางสภุาภรณ ์   พงษ์ยศ                    นายอุบล   ฟูคํามี   
∞ งานประชาสัมพันธ์               ∞  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
     นายอัศวิน    กิ่งจําปา                     นางสาวทินมณี    พลศิริ 
                 ∞  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                           นายมนตรี      แก้วมาเมือง 
                               ∞  งานสื่อการเรยีนการสอน 

                               นายเชิดศักดิ์      ใจยาบุตร 

คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้อํานวยการ 
นายสมคิด  จีนจรรยา 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

รอง ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประสิทธ์   สุโข 

 

รอง ผอ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ์ 

 

รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ์ 

 

รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ 
นายประสิทธ์   สโุข 
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6.  ลักษณะของการบริหารงาน 
วิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

ได้ดําเนินการที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 7 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  
 6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
 7. ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
7. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 วิธีการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กําหนด 

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษา
และชุมชนมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิผล
ในด้านใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง เพื่อนําการปฏิบัติโดยผู้เ ก่ียวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ 
ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม 

2. การนําแผนสู่การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด และมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าท้ังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 

3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงาน
ผลต่อท่ีประชุม 

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเป็นรายงานการ
ประเมิน ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เก่ียวข้องจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง 
โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงาน
และวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
และต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ 
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บทที่   3 

การดําเนินงานแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่  1     ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนด   1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาในเร่ือง 
ข้อกําหนดที่  1.1  ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  
                       สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งชี้  1          ร้อยละของผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี 
 
ความตระหนัก    (  Awareness )    
 วิทยาลัยฯมีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน  ทุกฝ่ายได้
รับทราบและร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ  ซ่ึงผลจากการประชุมและระดมสมอง  วิทยาลัยฯมีโครงการ / กิจกรรมเกิดข้ึน  เช่น  จัด 
โครงการวิจัยในชั้นเรียน  จัดโครงการพานักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศ
ครูผู้สอน  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู    ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของ
ครูผู้สอน การจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   จัดทําแบบมอบหมายงานในแต่ละภาคเรียน  ส่งเสริม
ให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ   
จัดโครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา โครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา ท่ีมีผลการเรียนตํ่า
กว่าเกณฑ์  โครงการการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน   
 
วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  )  
 วิทยาลัยได้นําโครงการ / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไปดําเนินการ  ดังนี้ 
ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทํา  คิดค้นการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  แผนกวิชาได้นําพานักศึกษาใหม่ศึกษาดูงาน  ณ  
สถานประกอบการ  มีการนิเทศครูผู้สอน และประเมินคุณภาพการสอนของครูโดยฝ่ายวิชาการ  มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน มีการจัดการสอนเป็นชิ้นงาน สอนเป็นโครงการ   
ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาและฝ่ายวิชาการกําหนดรายงานในสัปดาห์
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงาน  ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียน
ของนักศึกษาเพื่อฝ่ายวิชาการจะได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบ   งานวัดผลได้สํารวจผลการ
เรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ประกาศให้นักศึกษาทราบและประชุมผู้ปกครองดําเนินการแก้ผล
การเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  
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ผลการประเมินคุณภาพ   (  Achievement  ) 
 จํานวนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี  (ปวช.) 

ระดับชั้น 
สาขางาน จํานวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช.1 ยานยนต ์ 34 22 64.71 

 ไฟฟา้กําลัง 19 13 68.42 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 16 88.89 
 รวม 71 51 71.83 

ปวช.2 ยานยนต ์ 30 24 80.00 
 ไฟฟา้กําลัง - - - 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 19 86.36 
 รวม 52 43 82.69 

ปวช.3 ยานยนต ์ 17 13 76.47 
 ไฟฟา้กําลัง 20 18 90.00 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 100 
 รวม 42 36 85.71 
 รวมทั้งส้ิน 165 130 78.78 

สรุป :  ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตาม
ระดับชั้น ปวช. คิดเป็นร้อยละ   78.78  อยู่ในระดับ  ดี 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1  ระดับ  ปวช.  
            อยู่ในระดับ      �     ดี (มากกวา่ร้อยละ 74) 
                                 �     พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                 �     ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
จํานวนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี  (ปวส.) 

ระดับช้ัน 
สาขางาน จํานวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ 40 35 87.50 

 ไฟฟา้กําลัง 11 11 100 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 18 85.71 
 การบัญช ี 6 4 66.67 
 รวม 78 68 87.18 

ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 8 7 87.50 
 ไฟฟา้กําลัง 9 7 77.78 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 100 
 การบัญช ี 2 2 100 
 รวม 21 18 85.71 
 รวมทั้งสิ้น 99 86 86.87 
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ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1   ระดับ ปวส. 
   อยู่ในระดับ      �     ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                 �     พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                 �     ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
สรุป :  ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตาม
ระดับชั้น ปวส. คิดเป็นร้อยละ   86.87   อยู่ในระดับ ดี 
 
หมายเหตุ   

 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี  ยึดตามจํานวนนักศึกษาผ่านข้ึนไปในระดับชั้นของแต่ละ
ชั้นปี โดยดุลพินิจของสถานศึกษา 

 
จํานวนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปีรวมทุกระดับชั้นปี 
 

ระดับชั้น 
สาขางาน 

จํานวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. 165 130 78.78 
ปวส. 99 86 86.87 

รวม 264 216 81.82 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1   ระดับวิทยาลัย 
   อยู่ในระดับ      �     ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                 �     พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                 �     ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 
สรุป :  ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตาม
ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ   81.82   อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้   2        ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 
 
ความตระหนัก    (  Awareness  ) 

  วิทยาลัยฯ  ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา  2554   ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  4  
สาขางาน   

 
การดําเนินงาน    (Attempt )   

  ทุกสาขางานดําเนินการ  เปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ในระดับ  
ปวส.  โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินเบ้ืองต้นจากวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯจัดแผนการเรียนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  จัดกิจกรรมการ
วัดผลและประเมินผล   

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   

  

ระดับ 
สาขางาน จํานวนผู้เรียนท่ี

ยื่นคําร้อง
ทั้งหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

ปวส. 

เทคนิคยานยนต์ 12 7 58.33 
ติดตั้งไฟฟา้ 13 8 61.54 
การบัญช ี 6 3 50.00 

เทคโนโลยีสํานักงาน 4 1 25.00 
รวม 35 19 54.29 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่ 2   
   อยู่ในระดับ      �    ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                 �     พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                 �     ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนดที่   1.2   ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ       
                         นํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
ตัวบ่งชี้     3          ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
                          มาใช้  แก้ปัญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 

ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
ฝ่ายวิชาการ  จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนโดยมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชาโครงงาน/โครงการในแต่ละแผนกชั้นปี  และการสอนเป็นชิ้นงานโครงการ  นอกจากนี้ได้ ส่งเสริม
การประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  สถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
จัดทําผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เข้าร่วมประกวดในระดับจงหวัด  ระดับภาค 

 

 การดําเนินงาน   (  Attempt  )  
กําหนดให้ทุกสาขาวิชา/แผนกวิชาท่ีมีผลงานที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์คิดค้นโดย

นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาได้สนับสนุน  ส่งผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดใน
ระดับจังหวัด  ระดับภาค 

 

ผลการดําเนินงาน     (  Achievement  ) 

ประเภทวิชา/สาขา
งาน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวนผู้เรียนที่จัดทํา รวมทั้งสิ้น 
โครงการ โครงงาน 

รายวิชา 
กิจกรรม รวม

จํานวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวช.       
  -สาขางาน       
ช่างยนต ์ 81 16 65  81 100 
ช่างไฟฟ้ากําลัง 39 5  34 39 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 7  38 45 100 

รวม 165 28 65 72 165 100 
ปวส.       
  -สาขางาน       
เทคนิคยานยนต์ 48 4 39  43 84.31 
ติดตั้งไฟฟา้ 20 9  10 19 95.00 
เทคโนโลยีสํานักงาน 23 7  15 22 95.70 
การบัญช ี 8 2  2 4 50.00 

รวม 99 22 39 27 88 88.90 
รวมทั้งสิ้น 264 50 104 99 253 95.90 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1    ตัวบงชี้ที่  3  
   อยู่ในระดับ      �     ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                 �     พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                 �     ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนดที่ 1.3         ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่     4         ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และ 
                            การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness)   
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชาและ
ทุกระดับชั้นปี ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในปีการศึกษา 2554 โดยเน้ือหา
ทักษะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

การดําเนินงาน (Attempt) 
ครูผู้สอนประจํารายวิชาภาษาไทยได้มอบหมายชิ้นงานโดยจัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทานพื้นบ้าน การเขียนเรียงความ การเขียนประเภทต่างๆ แต่งกลอน อ่าน
ทํานองเสนาะ เป็นต้น   
  ครูผู้สอนประจํารายวิชาภาษาต่างประเทศได้มอบหมายชิ้นงานโดยจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ เช่น การทํานามบัตร การจองที่พักออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน เป็นต้น 

มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีวิธีการหลากหลาย
ด้วยกัน เช่น กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียน 

- การแข่งขันทักษะการอ่านทักษะภาษาไทย ได้แก่ การอ่านพระบรมราโชวาท และการ
เล่านิทานพื้นบ้าน, การแข่งขันทักษะการร้องเพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง 

- โครงการสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่าย 
 

ผลการดําเนินงาน (Achievement) 
จํานวนของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนา

ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ประจําปีการศึกษา 2554 
 

ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช.1 71 19 26.76 
ปวช.2 52 18 34.61 
ปวช.3 42 20 47.61 
รวมระดับชั้น ปวช. 165 57 34.54 

ปวส.1 78 25 32.05 
ปวส.2 21 12 57.14 
รวมระดับชั้น ปวส. 99 37 37.37 
รวมจํานวนทั้งส้ิน 264 94 35.60 
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จํานวนของผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ประจําปีการศึกษา 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 
264 คน มีผู้เรียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น 264 คน และมีผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.60 ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ปรับปรุง 
  
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
 อยู่ในระดับ � ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 

� พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนดที่ 1.4   ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน 
                      วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5         ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น ในการศึกษา 
                       ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
ความตระหนัก   (Awareness) 
 ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวางแผน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน จัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้า
ทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยจัดตารางการเข้าใช้ห้องอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับชั้นปี 
 
การดําเนินงาน   (Attempt) 
 ครูผู้สอน มอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา ดําเนินการ ทํารายงานหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า และแจ้งตางรางการเข้าใช้ห้องอินเตอร์เน็ตให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 
 
ผลประเมินคุณภาพ   (Achievement) 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
 

สาขางาน จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จําเป็น 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ยานยนต ์ 48 44 91.66 
ไฟฟา้กําลัง 12 12 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 100 
เทคนิคยายนต์ 12 12 100 
เทคโนโลยีสํานักงาน 12 12 100 
รวมทั้งสิ้น 103 99 96.12 
 

• หมายเหตุ ไม่รวมจาํนวนนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบเทียบโอนฯ และเรือนจํา  
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
   อยู่ในระดับ               
            �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                               �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                               �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
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ข้อกําหนด  1.5  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย                
                      สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  6      ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ 
                      เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 
ความตระหนัก  (Awareness)   
 ในสาขางานกิจกรรม  ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเห็น
ตรงกันโดยยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการเป็นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ เช่น 
 
1.  โครงการเลือกตั้งนักศึกษาองค์การวิชาชพี 
2.  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
3.  โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
4.  โครงการถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน้ําฝน 
5.  โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
6.  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมนาชินีนาถ 
7.  โครงการเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช 
8.  โครงการเข้าร่วมจัดประเพณีวันลอยกระทง 
9.  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ ์
10.  โครงการทัศนะศึกษาดูงานดา้นยาเสพติด 
11.  โครงการทัศนะศึกษาดูงานดา้นศิลปวัฒนธรรมไทย 
12.  เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประกันภัยสู่สถานบันการศึกษา 
13.  เข้าร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14.  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสภาวะผู้นาํชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
15.  โครงการสร้างสาํนึกพลเมืองประพฤติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ี
16.  เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
17.  เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้การท่องเท่ียวอนุรักษ์เชิงธรรมชาติแก่เยาวชนในตําบลดงสุวรรณ 
18.  โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
19.  โครงการประชุมฟังธรรม/สวดมนต์ 
20.  โครงการอบรมมารยาทไทย 
21.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
22.  โครงการเข้าร่วมบริจาคโลหิต (กาชาดจังหวัดพะเยา) 
23.  โครงการพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 
24.  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
25.  โครงการเกษตรชีวะวิถี เพื่อการยั่งยืนอย่างพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
26.  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีฯ อาชวีศึกษาจังหวัดพะเยา 
27.  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีฯ จังหวัดแพร่ 
28.  เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 
29.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
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30.  อําเภอเคลื่อนท่ี 
31.  โครงการสายใยรัก “สร้างรัก ความเข้าใจ ครอบครัวเป็นสุข” 
32.  เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้  เร่ือง  กฎหมายจราจรแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ  ครู 5 นาที 
33.  โครงการเสวนาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
34.  ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ อบต. สัญจร ตําบลดงสุวรรณ 
การดําเนินการ  (Attempt) 
 ในสาขากิจกรรม  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ตามลําดับข้ันการทํางานของแต่ละ
โครงการ  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน บางโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความถนัดเฉพาะ
ทางมาอบรมให้ความรู้ บางโครงการต้องดําเนินการนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปีการศึกษา  2554  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
(ปกติ) 

ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช.1 31 23 77 
ปวช.2 21 20 95 
ปวช.3 28 26 93 

รวม ปวช. 80 69 86 
ปวส.1 24 24 100 
ปวส.2 0 0 0 

รวม ปวส. 24 24 100 
รวมทั้งหมด 114 93 81 
 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  คิดเป็นร้อยละ ....81............... 

ผลการประเมินมาตรฐาน  ที่  1  ตัวบ่งชี้ท่ี 6 
 
อยู่ในระดับ   
                               �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                               �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                               �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
 
หมายเหตุ  จาํนวนผู้เรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนฯ และเรือนจํา 
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ข้อกําหนด  1.6   สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาในเร่ือง 
ตัวบ่งชื้ที่ 7        ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 
                      การศึกษา 
 

ความตระหนัก    (  Awareness )    
 วิทยาลัยฯมีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน  ทุกฝ่ายได้
รับทราบและร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ  ซ่ึงผลจากการประชุมและระดมสมอง  วิทยาลัยฯมีโครงการ / กิจกรรมเกิดข้ึน  เช่น  การ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขางานออกฝึกงานรายวิชาฝึกงานใน
สถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศครูผู้สอน  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู  ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน  ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ  จัดโครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา  
จัดกิจกรรมสํารวจรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จัดโครงการการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 
วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  ) 
 วิทยาลัยได้นําโครงการ / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไปดําเนินการ  ดังนี้ 
ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทํา  คิดค้นการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  แผนกวิชาได้นําพานักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  มีการนิเทศครูผู้สอน และประเมินคุณภาพการสอนของครูโดยฝ่ายวิชาการ  มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน  มีการจัดการสอนเป็นโครงการ/โครงงาน  
ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาและฝ่ายวิชาการกําหนดรายงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียนของนักเรียน เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบและฝ่ายพัฒนากิจการจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานการพบปะ
นักศึกษาทุกๆเดือน  งานทะเบียนสํารวจผลการเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์แล้วดําเนินการ
แก้ผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 
ผลการประเมินคุณภาพ   (  Achievement  )    

สาขางาน จํานวนนักศึกษา(ปวช.3) ผู้สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ยานยนต ์ 17 15 88.30 
ไฟฟา้กําลัง 20 16 80.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 100 

รวม 42 36 85.50 
 
สรุป :  ในปีการศึกษา  2554  ผู้เรียน  ระดับ  ปวช.  3    สาํเร็จการศึกษา  จาํนวน  …36….   คน คิดเป็น
ร้อยละ...85.50....  
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  7  ระดับ  ปวช.  
 อยู่ในระดับ       �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
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ตัวบ่งชื้ที่   8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก    (  Awareness )    
 วิทยาลัยฯมีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน  ทุกฝ่ายได้
รับทราบและร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ  ซ่ึงผลจากการประชุมและระดมสมอง  วิทยาลัยฯมีโครงการ / กิจกรรมเกิดข้ึน  เช่น  การ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขางานออกฝึกงานรายวิชาฝึกงานใน
สถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศครูผู้สอน  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู  ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน  ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ  จัดโครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา  
จัดกิจกรรมสํารวจรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จัดโครงการการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 
 

วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  )  
 วิทยาลัยได้นําโครงการ / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไปดําเนินการ  ดังนี้ 
ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทํา  คิดค้นการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  แผนกวิชาได้นําพานักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) ออก
ฝึกงานในสถานประกอบการ  มีการนิเทศครูผู้สอน และประเมินคุณภาพการสอนของครูโดยฝ่ายวิชาการ  มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน  มีการจัดการสอนเป็นโครงการ/โครงงาน  
ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาและฝ่ายวิชาการกําหนดรายงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียนของนักเรียน เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบและฝ่ายพัฒนากิจการจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานการพบปะ
นักศึกษาทุกๆเดือน  งานทะเบียนสํารวจผลการเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์แล้วดําเนินการ
แก้ผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ   (  Achievement  )    
 

สาขางาน จํานวนนักศึกษา(ปวส.) ผู้สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
เทคนิคยานยนต์ 8 7 87.50 
ไฟฟา้กําลัง 9 8 88.90 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 50.00 
การบัญช ี 2 3 150 

รวม 21 19 90.50 
 
สรุป :  ในปีการศึกษา  2554   ผู้เรียนระดับ  ปวส. 2   สาํเร็จการศึกษา  จํานวน  19   คน คิดเป็นร้อยละ
...90.50.... 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  8  ระดับ  ปวช.  
 อยู่ในระดับ       �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
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ตัวบ่งชี้     9   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผ่านการประเมิน 
                   มาตรฐานวิชาชีพ   
 
การสร้างความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ได้วางแผนจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
2554  และอาชีวศึกษาจังหวัดประชุมฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง   เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาที่
มีนักเรียน /นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
 
วิธีการดําเนินการ  (Attempt)  
 อาชีวศึกษาจังหวัด  ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถานศึกษา
ทุกแห่งในอาชีวศึกษาจังหวัด  และมอบหมายสถานศึกษาแต่ละแห่งเรียนเชิญคณะกรรมการจากสถาน
ประกอบการภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา   มาเป็นคณะกรรมการการจัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  วิทยาลัยฯได้เน้นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ฝึกทักษะปฏิบัติของผู้เรียน  มี
การสอนเสริมทบทวนความรู้  มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย  ซ่ึงผลการดําเนินการทําให้ผู้เรียน
สามารถสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่าน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

แสดงผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองค์กรท่ีเป็นที่ยอมรับ  ระดับ  ปวช.                    
ปีการศึกษา  2554 

สาขางาน 
จํานวนผูส้าํเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

จํานวนผูผ้า่นการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละจํานวนผูผ้า่น
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ยานยนต ์ 15 11 11 73.33 
ไฟฟา้กําลัง 16 14 13 81.25 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 5 100 
รวม 36 32 29 80.56 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1    ตัวบ่งชี้ที่  9     
 อยู่ในระดับ       �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
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ตัวบ่งชี้     10   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการ 
                     ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
 
การสร้างความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ได้วางแผนจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
2554  และอาชีวศึกษาจังหวัดประชุมฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง   เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาที่
มีนักเรียน /นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
 
วิธีการดําเนินการ  (Attempt)  
 อาชีวศึกษาจังหวัด  ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถานศึกษา
ทุกแห่งในอาชีวศึกษาจังหวัด  และมอบหมายสถานศึกษาแต่ละแห่งเรียนเชิญคณะกรรมการจากสถาน
ประกอบการภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา   มาเป็นคณะกรรมการการจัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  วิทยาลัยฯได้เน้นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ฝึกทักษะปฏิบัติของผู้เรียน  มี
การสอนเสริมทบทวนความรู้  มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย  ซ่ึงผลการดําเนินการทําให้ผู้เรียน
สามารถสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่าน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

แสดงผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองค์กรท่ีเป็นที่ยอมรับ  ระดับ  ปวส.                    
ปีการศึกษา  2554 

 

สาขางาน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

จํานวนผู้ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละจํานวนผู้
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชพี 

เทคนิคยานยนต์ 7 7 7 100 
ติดตั้งไฟฟา้ 8 7 6 75.00 

เทคโนโลยีสํานักงาน 1 1 0 0 
การบัญช ี 3 2 2 66.66 
รวม 19 17 15 78.95 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1    ตัวบ่งชี้ที่  10     
 อยู่ในระดับ       �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 
                                �   พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
                                �   ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนดที่ 1.7  ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ 
                               อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
ความตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้กําหนดเป้าหมายของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ตามสาขาวิชาและสาขางานเก่ียวข้องกับภาวการณ์มีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ และการเข้ารับ
การศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศีกษา 2553 ดังนั้น วิทยาลัย
การอาชีพดอกคําใต้ จึงมีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก โดยมี โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สําเร็จการศีกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ โครงการ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงานตามคุณภาพ PDCA ทั้งนี้ จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษามีจํานวนไม่มากนัก ทําให้การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาจึงมีความชัดเจนในการติดตามผล 
การดําเนินงาน (Attempt) 
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดําเนินการ
ประสานความร่วมมืองานทะเบียนตรวจรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ขอท่ีอยู่ปัจจุบัน 
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง ติดตามยังสถานประกอบการ หรือที่ทํางาน ส่งจดหมาย โทรสาร จัดส่ง
ไปรษณียบัตร และจดหมายตอบรับเก่ียวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา ผลการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี   
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

ระดับชั้น/แผนกวิชา 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 

2553  
(จํานวนคน) 

ศึกษาต่อ (คน) ทํางาน (คน) ไม่ระบุ (คน) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช.3 
ช่างยนต์ 

 
18 

 
12 

 
66.66 

 
5 

 
27.77 

 
1 

 
5.55 

ช่างไฟฟ้า 4 1 25 3 75 - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      14 7 50 7 50 - - 

รวมจํานวน (คน) 36 20 55.55 15 41.66 1 5.55 
ปวส.2 

ช่างยนต์ 
 
29 

 
- 

 
- 

 
21 

 
72.41 

 
8 

 
27.58 

ช่างไฟฟ้า 15 - - 15 100 - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 - - 3 75 - - 
การบัญชี 5 - - 4 80 - - 

รวมจํานวน (คน) 53 - - 43 81.13 8 27.58 
รวมจํานวนทั้งสิ้น (คน) 89 20 22.47 58 65.16 9 10.11 



25 

 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเม่ือปี 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี มีจํานวนท้ังสิ้น 78 คน จากจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 89 คน คิดเป็นร้อยละ 87.64 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11 
 
  อยู่ในระดับ  � ดี (มากกว่าร้อยละ 59) 

� พอใช้ (ร้อยละ 50-59) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50) 
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ข้อกําหนดที่ 1.8    คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12        ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                       ของผู้สําเร็จการศึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้กําหนดเป้าหมายของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ตามสาขาวิชาและสาขางานเก่ียวข้องกับภาวการณ์มีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ และการเข้ารับ
การศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศีกษา 2553 ดังนั้น วิทยาลัย
การอาชีพดอกคําใต้ จึงมีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก โดยมี โครงการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อจัดทําแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงานตาม
คุณภาพ PDCA  
การดําเนินงาน (Attempt) 
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดําเนินการ
ประสานความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาโดยตรง ติดตามยังสถานประกอบการ หรือที่ทํางาน ส่ง
จดหมาย โทรสาร จัดส่งไปรษณียบัตร และจดหมายตอบรับเก่ียวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ซ่ึงทําให้มีผลการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี   
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

แผนกวิชา 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แห่ง) 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
วิชาการ 

ความรู้/
ความสามารถ

ทั่วไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ช่างยนต์ 3 4.53 4.60 4.66 4.59 
ช่างไฟฟ้า 7 4.17 3.91 4.25 4.11 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4.2 4.05 4.40 4.21 
การบัญชี 2 3.73 5.00 4.66 4.46 

เฉลี่ย 16 4.15 4.39 4.49 4.34 
สรุประดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์          ของ

ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 มีจํานวนสถานประกอบการจํานวน 16 แห่ง     มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.34 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 12 
  อยู่ในระดับ  � ดี (มากกว่าร้อยละ 59) 

� พอใช้ (ร้อยละ 50-59) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     1   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ระดับผลการ
ประเมินในปี
การศึกษา 
2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบ
กับปีท่ีผ่าน

มา 

รวม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามชั้นปี 

3 1 4 

2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 1 0 1 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบ 

3 1 4 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

1 0 1 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

3 1 4 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

3 1 4 

7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 

3 1 4 

8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี
ชั้นสูง 

3 1 4 

9. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3 1 4 

10.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

3 1 4 

11.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน1ปี 

3 1 4 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษา 

3 1 4 

เฉลี่ยรวม 3.5 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 0.5 

รวมทั้งส้ิน 4.00 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  1   
อยู่ในระดับ      �   ดีมาก      �   ดี     � พอใช้     �  ควรปรับปรุง  �   ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  2     หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนด  2      สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
ข้อกําหนดที่  2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ 
                       ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้  13         ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 
ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
  วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้  มีนโยบายให้ทุกสาขาวิชา/สาขางานพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ  โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทุกชั้นปี 
 

การดําเนินงาน    (  Attempt  ) 
 1.  สาขางานประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ   ในเรื่องของการส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพปฏิบัติในสถานประกอบการ  และกําหนดสมรรถนะที่ต้องเกิดกับผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ  และมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนจากครูนิเทศ 
 2.  สาขางานแต่ละสาขาจัดทําแผนการเรียนแบบฐานสมรรถนะ  จํานวน  7  หลักสูตร 
 3.  จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามที่วางไว้  และจัดให้ครูไป
นิเทศการเรียนสําหรับนักเรียน/นักศึกษา   
 4.  สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 
 5.  นําผลการสอบถามมาปรับปรุงหลักสูตร  และแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังน้ี 

สาขางาน 
จํานวน 
รายวชิาท่ี
เปิดสอน 

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก สรุปคุณภาพ 

ข้อมูลความ
ต้องการของ

สถาน
ประกอบการ 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

ของ
ตลาดแรงงาน
และชุมชน 

รายงาน
การ

ประเมิน
หลักสูตร 

รายงาน
การนําผล
การ

ประเมิน
ไปใช้ 

ครบ
ทั้ง  
4 ข้อ 

ไม่
ครบ 
4 
ข้อ 

ยานยนต ์ 50 40 40 40 40 40  
เทคนิคยานยนต์ 45 35 35 35 35 35  
ไฟฟา้กําลัง 53 43 43 43 43 43  
ติดตั้งไฟฟา้ 46 40 40 40 40 40  
คอมพิวเตอร์ 49 39 39 39 39 39  
เทคโนโลยี
สํานักงาน 

42 33 33 33 33 33  

การบัญช ี 38 30 30 30 30 30  
รวม 323  260  

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ………80.45…………. 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  
มากกว่าร้อยละ 75 

มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  มากกว่า
ร้อยละ 60 - 75 

มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ
ครบทั้ง 4 ข้อ  ต่ําร้อยละ 60 หรือไม่
ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 13 
  อยู่ในระดับ  � ดี (มากกว่าร้อยละ 75) 

� พอใช้ (ร้อยละ 60-75) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนด  2.2   จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
                      ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้   14       ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

ความตระหนัก    (   Awareness   ) 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นการ

บันทึกการสอนเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 

วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  )  
 ครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  ได้ฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมต่าง ๆ  เกิดชิ้นงานหรือโครงการ  โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ  โดย
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้จัดทํา ได้ปฏิบัติงานทั้งในห้องเรียน  วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครู  
นักศึกษา  ศึกษาค้นคว้า  พัฒนา  อบรม  เพื่อสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  งานวิจัยต่าง ๆ  ตามความถนัด
ของแต่ละคน  เช่น  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โดยการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสอดแทรก   งานวิจัย
ในชั้นเรียน  โครงงาน  เป็นต้น   วิทยาลัยฯ  ได้จัดหาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สื่อ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้
เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน  ของครู  และนักศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้มีการ  
ติดตามนิเทศการสอนของครูเป็นระยะ  มีการประเมินผลการสอนของครูผู้สอน และมีการนําผลการประเมิน
ไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ  (   Achievement   )   

จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังน้ี 
 

 แผนกวิชา 
สถานะของการดําเนินการ 

ร้อยละ จํานวนรายวิชา 
ที่เปิดสอน    

จํานวนแผนการสอน
แบบบูรณาการ 

ยานยนต์ 95 75 78.95 
ไฟฟา้กําลัง 99 83 83.84 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 91 72 79.12 
การบัญช ี 38 30 78.95 
รวม 323 260 80.45 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบงชี้ที่  14    
                 อยู่ในระดับ  � ดี (มากกว่าร้อยละ 75) 

� พอใช้ (ร้อยละ 60-75) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ตัวบ่งชี้     15   ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
 
ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน  ของภาคเรียนที่  1  
และภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  โดยนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของปีการศึกษา
ต่อไป 
   
วิธีการดําเนินการ   ( Attempt  )  
 ฝ่ายวิชาการ  จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาคัดเลือกแบบประเมินท่ีคอบคุมและมีคุณภาพแจ้ง
ครูผู้สอนทราบให้ดําเนินการในการใช้หลักการสอน  เทคนิคการสอน   เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการสอน  
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  วัดผลและประเมินผล  อย่างมีคุณภาพเพื่อนําไปสู่มาตรฐาน  และวิทยาลัยได้
สนับสนุนครูผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพที่สอน   
 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  ปีการศึกษา  2554   ดังน้ี   

สาขาวิชา 
จํานวนรายวิชา 
ที่เปิดสอน    

ระดับความพึงพอใจ ( x ) 

ยานยนต ์ 43 4.33 
ไฟฟา้กําลัง 48 4.18 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 3.80 
การบัญชี 36 3.90 

สามัญ-สัมพันธ์ 48 4.30 
เทคนิคพื้นฐาน 8 3.98 

รวม 226 4.08 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  15     
  
                อยู่ในระดับ  � ดี (4.00 – 5.00 )       

� พอใช้ ( 3.50 – 3.99 )        
� ปรับปรุง ( 1.00 – 3.49 ) 
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ตัวบ่งชี้  16    ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียน 
                  การสอน อย่างเหมาะสม 
 
ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้มีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจําปี   เพือ่ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจดัซ้ือวัสดุฝึกและ
อุปกรณ์ใน       การจัดการเรยีนการสอนของนักเรียนนักศึกษาได้อยา่งเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 
                                                                                                                                                 
การดําเนินการ   (   Attempt  ) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ และสัดส่วนท่ีเหมาะสมใน
ระดับหนึ่ง โดยให้งานพัสดุรวบรวม สผ.1 จากทุกแผนกวิชา มาทําการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ    (   Achievement  ) 
 

แผนก 
งบประมาณที่จัดซื้อ 

วัสดุฝึก  และอุปกรณ์ (บาท) 
ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ 
จัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ 

1.  ยานยนต์ 45,640 0.44 
2.  ไฟฟา้กําลัง 38,401 0.37 
3.  พณิชยการ 22,945.25 0.22 
4. เทคนิคพื้นฐาน 29,528 0.28 
5. สามัญ 24,891 0.24 
6.  สิ่งประดิษฐ์ฯ 87,294 0.85 

รวม 248,699.25 2.42 
   
 สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 248,699.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42    เม่ือเทียบกับงบดําเนินการของสถานศึกษาจํานวน  
10,273484.81 บาท  

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  16   
  อยู่ในระดับ       �   ดี   (มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด)  
   �  พอใช้      (ร้อยละ 10-15 ของงบดําเนินการท้ังหมด) 
   �  ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการท้ังหมด) 
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ข้อกําหนดที่ 2.3   จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 17   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 
ความตระหนัก   (Awareness) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้ดําเนินการประชุมวางแผน การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตาราง
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติ  ฝึก
ปฏิบัติจริง ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
การดําเนินงาน   (Attempt) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ดําเนินการ  และจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่เรียน ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
ผลการดําเนินงาน   (Achievement) 
   

สาขางาน จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งการเรียน 
ยานยนต ์ 1:1 
ไฟฟา้กําลัง 1:1 
การบัญช ี 1:1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1:1 

 
 จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้คอมพิวเตอร์(ผู้เรียน:
คอมพิวเตอร์) 1:1 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17 
 
  
         อยู่ในระดับ        �  ดี     (1 คนต่อ 1 เครื่อง)  
   �  พอใช้      (2 คนต่อ 1 เครื่อง) 
   �  ปรับปรุง   (3 คนข้ึนไปต่อ 1 เคร่ือง) 
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ข้อกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ สาขา 
                     ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ตัวบ่งชี้  18      ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
                    โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
                    และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ความตระหนัก    (Awareness) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจําปี   เพือ่ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่  และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาได้อยา่ง
เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
การดําเนินงาน    (Attempt) 
 ในปีการศึกษา  2554  วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ได้ทําการปรับปรุงห้องเรียน ,ปรับปรุงอาคาร
อํานวยการ, ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ  และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอน รวมท้ังแหล่งค้นคว้าให้กับนักเรียนนักศึกษาการทุกสาขาวิชาและการจัดบรรยากาศ  การ
เรียนให้สนับสนุนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน    (Achievement) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ดําเนินการพิจารณาจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และโรงฝึกงาน    
โดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละสาขาวชิาโดยมี 

1. มีการวางแผนการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงานโดยมีผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ 
2. มีการใช้อาคารสถานที่ตามกรอบท่ีกําหนด 
3. มีการติดตาม  ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่โดยแบบสอบถาม 
4. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานและ

พื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  18   
  อยู่ในระดับ ����   ดี         (ปฏิบัติทุกข้อ)  
   ����  พอใช้     (ปฏิบัติข้อ 1 – 3) 
   ���� ปรับปรุง  (ปฏิบัติข้อ 1 – 2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ 
                เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ความตระหนัก (Awareness)  
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีนโยบายส่งเสริมดา้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดให้มีการจัดศูนย์วิทยบริการที่มีสื่อหลากหลายในการสืบค้น  จัดหาครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานใช้
ประกอบการเรียนการสอนและจัดอาคารสถานท่ี ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด เห็นความสําคัญของการเรียนการสอนโดยจัดซ้ือสื่อที่ตรงกับสาขาของนักเรียน นักศึกษา และ
หนังสืออ่านเสริม เพิ่มเติม  ตลอดจนจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน การสรรหาสิ่งที่มีสาระมาประชาสัมพันธ์
เผยแพร่  เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา  ตามโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ  2554 
 
การดําเนินการ (Attempt)   
  ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดหาสื่อที่หลากหลายไว้สาํหรับบริการผู้เรียน  บุคลากร 
ผู้ใช้บริการภายนอก  พัฒนาระบบบริการสืบค้น จัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด  พัฒนาความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้น จัดนิทรรศการความรู้ส่งเสริมการอ่าน ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต
และใช้บริการห้องสมุด   
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังน้ี 
 

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
คําช้ีแจง : ให้ทําเครื่องหมาย � ลงในช่องข้อความ มี / ได ้หรือไม่มี / ไม่ได้ ตามความเป็นจริง 

รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มี / ได้ ไม่มี / ไม่ได ้
. 1.จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วิทยบริการ มีสื่อท่ี
หลากหลาย  และข้อมูลการใช้งาน 

� 
 

2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ �  
3. สามารถรองรับการให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม �  
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ �  
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติข้อ  3  ข้อ ปฏิบัติข้อ  1 -  2  ข้อ 

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 19 อยู่ในระดับ   �  ดี       �  พอใช้       � ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ 
 

ความตระหนัก    (Awareness) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้มีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  และแผนกปฏิบัติการประจําปี  
เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการจัดการเรียน  
การสอนของนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สิ่งปลูก
สร้าง  โดยมีการประชุมพจิารณางบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ได้อย่าง
เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
การดําเนินงาน    (Attempt) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ทําการจัดซ้ือและซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน 
 
ผลการดําเนินงาน    (Achievement) 
 จากการรวบรวมจํานวนครุภัณฑ์ของทุกสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนและผลการสํารวจจาก
การใช้แบบสอบถามในเร่ืองความพึงพอใจความเพียงพอและความทันสมัยของครุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 

ที ่ แผนกวิชา 
ข้อมูลครุภัณฑ์ 

สภาพพร้อมใช้
งาน 

เพียงพอ ทันสมัย 

1. แผนกวิชาชา่งยนต ์ / / / 
2. แผนกวิชาชา่งไฟฟา้กําลัง / / / 
3. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / / 
4. แผนกวิชาการบัญช ี / / / 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  20  
  อยู่ในระดับ       �    ดี      ปฏิบัติทุกข้อ 
   �   พอใช้      ปฏิบัติข้อ 1 - 4 
   �   ปรับปรุง   ปฏิบัติข้อ 1 - 3 
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ข้อกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ  
                    เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้   21 ระดับ คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย   ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความ 
                    สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/ สาขางาน  

 
ความตระหนัก     (  Awareness   )   

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีความตระหนักในด้านการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยดําเนินการโครงการขยายห้องเรียนทฤษฎี
แผนกวิชาช่างยนต์พร้อมพัดลมระบายความร้อน นอกจากจะเพิ่มห้องเรียนให้เพียงพอต่อผู้เรียนแล้ว ยัง
คํานึงถึงระบบการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โครงการซ่อมชิ้นส่วนเคร่ืองกลึง ซ่ึงเป็นการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความพร้อมและปลอดภัยในการใช้งานนอกจากน้ี วิทยาลัยยังได้
ดําเนินการจัด Big Cleaning day เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดระเบียบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงงาน ตามหลัก 5 ส และมีการประเมินการจัดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอย่างมีคุณภาพของทุกๆแผนกวิชาที่จัดการเรียน การสอน 

  เพื่อวางแผนให้มีการจัดทําระบบความปลอดภัย  สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติการเรียนการสอนของ
แต่ละแผนกวิชาที่เปิดสอน   
 
การดําเนินการ     (  Attempt  )  

 ทุกฝ่ายทุกแผนกวิชามีกําหนดให้จัดทําปฏิทินการนิเทศในแต่ละแผนกมีการประชุมชี้แจ้ง และ
มอบหมายหน้าที่แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสงเสริมสภาพแวดล้อมให้น่า
อยู่นาทํางานมากยิ่งข้ึน 

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement) 
โดยพิจารณาจาก 

1. จํานวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณโดย

พิจารณาจากประเด็นต่อไปน้ี 
    2.1 ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
                2.2  ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 2.3  ป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ 
 2.4  สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
 2.5  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นประจําพื้นที่นอกเหนือจากห้องพยาบาล 
 2.6  บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 2.7  อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
 2.8  ข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างมี
คุณภาพซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี  
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ตารางข้อมูล 
 
 
 
 

วิธีการเก็บข้อมูล/ประเด็นพิจารณา/สาขางานที่เปิดสอน 

สา
ขา
งา
นย

าน
ยน

ต์ 

สา
ขา
งา
นไ
ฟฟ้

า 
 สา
ขา
งา
นค

อม
พิว

เต
อร
์ 

 สา
ขา
งา
นก

าร
บัญ

ช ี

จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิง
อํานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณโดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี ้

    

1 ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย / / / / 
2  ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย / / / / 
3  ป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ / / /  
4  สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ / / / / 
5  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําพื้นท่ีนอกเหนือจากห้อง
พยาบาล 

/ / / / 

6  บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร / / /  
7  อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน / / /  
8  ข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ / / / / 

รวมจํานวนงานที่จัดระบบสภาพแวดล้อมครบทุกหัวข้อ 3 
คิดเป็นร้อยละ 75 

 
� สาขาวิชาท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพดี จํานวน 3  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ  75   ของสาขางานทั้งหมด 
 

ร้อยละของสาขางานที่จัดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างมี
คุณภาพ ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  เท่ากับ  75   เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ ดี 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  21  
อยู่ในระดับ          �     ดี             (มากกว่าร้อยละ 70)    
     �     พอใช้        (ร้อยละ 60-69)         
     �     ปรับปรุง     (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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ข้อกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้  22       ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 
ความตระหนัก  (Awareness) 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมรับการ
พัฒนาตนเองตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ เช่น การจัดอบรม การเข้าร่วมรับการอบรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
และหน่วยงานต่างๆที่จัดข้ึน  นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดทําแผนงบประมาณประจาํปีเพื่อให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบและสาขาวิชาท่ีสอน 

 
การดําเนินการ   (Attempt) 

วิทยาลัยฯ จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมต่างๆตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และสาขาวิชาท่ีสอนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement) มีดังนี้ 
 

ตารางสรุปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน    
 ปีการศึกษา 2554 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล การได้รับการพัฒนา  จํานวน

ชั่วโมง 
เอกสาร
หมายเลข ไม่ถึง 20 ชม. มากกว่า 20 ชม. 

1 ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต บุญทาศรี  √ 24 หมายเลข 1 
2 นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ ์  √ 124 หมายเลข 2 
3 นายประสิทธิ ์  สโุข  √ 124 หมายเลข 3 
4 นายสัญญา  หล้าสมบูรณ์  √ 20 หมายเลข 4 
5 นายอุบล  ฟูคํามี  √ 108 หมายเลข 5 
6 นายประสาน  ภัทรประสงค์  √ 132 หมายเลข 6 
7 นายชโินรส  สุทธิตานนท์  √ 137 หมายเลข 7 
8 นางดวงนภา   สุคํา  √ 60 หมายเลข 8 
9 นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร  √ 108 หมายเลข 9 
10 นายประพันธ์    ธรรมรส  √ 76 หมายเลข 10 
11 นายธนรฐั    อินต๊ะสาร **  √ 60 หมายเลข 11 
12 นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์  √ 148 หมายเลข 12 
13 นางสุภาภรณ์   พงษ์ยศ  √ 60 หมายเลข13 
14 นางวาสนา  คาระมาตร  √ 36 หมายเลข14 
15 นายสมเจตน์ แสนขัตติยาพร  √ 52 หมายเลข15 
16 นางวลัยลักษณ์  มาลัย  √ 60 หมายเลข16 
17 นายมนตรี    แก้วมาเมือง  √ 52 หมายเลข17 
18 นางสาวทินมณี  พลศิร ิ  √ 76 หมายเลข18 
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19 นายอัศวิน  ก่ิงจําปา  √ 148 หมายเลข19 
20 นางสาวบุญญิศา   พันธวงศ์**  √ 60 หมายเลข20 
21 นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ  √ 36 หมายเลข21 
22 นางสาวนันทิยา  เผา่อ้าย  √ 52 หมายเลข22 
23 นางนวลลออ   ใอญแก้ว  √ 44 หมายเลข23 
24 นายอรรถพล   หล้าสมบูรณ ์  √ 52 หมายเลข24 
25 นางสาวสุรีรัตน์   ไชยวงศ์  √ 56 หมายเลข25 
26 นางสาวสาริศา   เมืองกรุง  √ 52 หมายเลข26 
27 นางสาวกรรณิการ์  ฝั้นบุญมา  √ 52 หมายเลข27 
28 นายเดชพนต์   เชาว์ประยูร  √ 84 หมายเลข28 
29 นางสาวกรรณิการ์  ศรีวรนันท์  √ 52 หมายเลข29 
30 นางสาวอุภาพร   ไชยสาร  √ 52 หมายเลข30 
31 นางสาวเบญจมาศ    ไพบูลย ์  √ 68 หมายเลข31 
32 นายประยูร   ปาธิปะ  √ 52 หมายเลข32 
33 นายแสวง   แก้วทิพย์  √ 52 หมายเลข33 
34 นายเสาร์แก้ว   เถิงคํา  √ 52 หมายเลข34 
35 นายธานี   นันต๊ะ  √ 52 หมายเลข35 
36 นายกิตติกร  นาทะสันต ์  √ 52 หมายเลข36 
37 นางสาวดวงจันทร์  มะโนวงศ์  √ 52 หมายเลข37 
38 นายธงชัย    เผา่ต๊ะใจ  √ 52 หมายเลข38 
39 นายวิรัตน์   ขุดรัมย์  √ 52 หมายเลข39 
 รวมทั้งหมด  39  ช่วยราชการ 

1 คน 
 

-  บุคลากรไดพ้ัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบคิดเป็นจํานวน   39 คนจากท้ังหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
ของบุคลากรทั้งหมด 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  22   

 
อยู่ในระดับ � ดี (มากกว่าร้อยละ  89) 
                     � พอใช้ ( ร้อยละ  75-89) 
                     � ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ  75) 
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ข้อกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน 
                     ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้     23   จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆทัง้ภายในและภายนอก  
                    สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ ระบบและทวิภาคี 
                    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความตระหนัก    ( Awareness )   

 ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
การดําเนินงาน     ( Attempt  )   

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้จัดสรรเงินงบประมาณ และ เงินบํารุงการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงการจัดโครงการนํานักศึกษา เข้าไปศึกษาดูงานตามสาขางานต่างๆ และ จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความชํานาญตามสาขางานต่างๆ รวมไปถึงการขอความอนุเคราะห์
จากสถานประกอบการทั้ง ภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน    ( Achievement  )   
 

แบบสรุปการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
 
 

ทรัพยากรที่รับการ
สนับสนุน 

รายละเอียดการระดมทรัพยากร 
จํานวนครั้ง ปริมาณ หน่วยงานที่สนับสนุน 

การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
ภายในสถานศึกษา 
 

1 
 

- 1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  บุญทาศรี 
 
 
 
 

การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
จากสถาบันทางการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

17 
 

 1.  องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
2.  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
3.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
4.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
5.  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
6.  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
7.  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
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ทรัพยากรที่รับการ
สนับสนุน 

รายละเอียดการระดม
ทรัพยากร 

หน่วยงานที่สนับสนุน 

จํานวนครั้ง ปริมาณ 
การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
จากสถาบันทางการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  8.  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จํานวน  2  คร้ัง 
9.  สถานีตํารวจภูธรอําเภอดอกคําใต้ 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล
ดงสุวรรณ 
11.  พระอาจารย์จักรกฤษณ์ (เจา้อาวาส
วัดศรีบุญยืน) 
12. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
13.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
14.  องค์การบริหารส่วนตําบลดง
สุวรรณ 
15.  วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล 

การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
จากสถานประกอบการ 

10 - 1.  ร้านพะเยาวงค์สุวรรณ 
2.  ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ 
3.  ร้านทรัพย์เพิ่มพูน 
4.  ร้านซอเฮงจั่น 
5. บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศ
ไทย)  จาํกัด  จาํนวน  3  ครั้ง 
6.  ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 
7. บริษัทยามาฮา่(ประเทศไทย) จาํกัด 
8.  คุณสงกรานต์  เจนใจ 
9.  บริษัท กสท. โทรคมนาคม แห่ง
ประเทศไทย 
10.  บริษัท ทีโอทีจํากัด สาขาพะเยา 
11.  ห้างหุ้นส่วนจํากัดฟูแสงปิโตรเลียม 

รวม 28 ครั้ง   
 
  
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  23   
  

อยู่ในระดับ  �    ดี            (ระดมทรัพยากรภายใน-นอกมากกว่า 25 ครั้ง) 
             �    พอใช้      (ระดมทรัพยากรภายใน-นอก 20-24 คร้ัง) 
    �    ปรับปรุง    (ระดมทรัพยากรภายใน-นอกน้อยกว่า 20 คร้ัง) 
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ตัวบ่งชี้  24   จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ 
                 ภาคีและระบบปกต ิ
 
ความตระหนัก       (Awareness  )   
 วิทยาลัยได้ดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการปฐมนิเทศการติดตามนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 
วิธีดําเนินงาน    (  Attempt)  

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพ ซ่ึงจําเป็นต้องให้
ผู้เรียน        มีทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ด้วยความพร้อม
ของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถานประกอบการ วิทยาลัยจึงส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสไปเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียนสําหรับ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ในระบบปกติว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ  ปวช. และ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการวางแผนจัดการ
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะครูทุกแผนกร่วมกันคิดในการกําหนดโครงการการปฐมนิเทศ การ
ติดตามนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาปกติ มีการวงแผนสํารวจสถานประกอบการและความต้องการของ
สถานประกอบการในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานประกอบการ กําหนดจํานวนนักศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ จัดแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
จัดครูทําหน้าท่ีติดตามนิเทศและกํากับการเรียนในสถานประกอบการ ติดตามรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพัฒนาต่อไป วัดผลและประเมินผลในรายวิชาทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีร่วมกับสถาน
ประกอบการ และหลังจากนักศึกษาฝึกงานจํานวน 1 ภาคเรียนจะมีการดําเนินการให้นักศึกษามีการสรุป
รายงานส่ง จัดทําหนังสือลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ และหลังจากนักศึกษาฝึกงานจํานวน 1 
ภาคเรียนจะมีการดําเนินการให้นักศึกษามีการสรุปรายงานส่ง จัดทําหนังสือลงนามความร่วมมือ 

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement)  

 ผลการดําเนินงานสถานศึกษาได้ดําเนินโครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานของนักศึกษา จัด
นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 4 สาขาวิชา  คณะครู
ติดตามนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาภาคปกติ ดังตารางสรุปจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการทีมีฝึก
วิชาชีพและการฝึกงานในระบบปกติ 
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ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2554 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
   

ท่ี สาขาวิชา ระดับชั้น 
จํานวนนัก 

ศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ชื่อสถานประกอบการ 

จังหวัด
ท่ีตั้ง 

1 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่บีดีเซอร์วิส  จ.พะเยา 
2 ยานยนต ์ ปวช. 3 2 ไชยวุฒิการชา่ง จ.พะเยา 
3 ยานยนต ์ ปวช. 3 2 อู่ไชยวุฒิการยาง จ.พะเยา 
4 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่เจนการช่าง จ.พะเยา 
5 ยานยนต ์ ปวช. 3 2 อู่ทองรุ่งเรืองกลการ จ.พะเยา 
6 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่ชัยการช่าง จ.พะเยา 
7 ยานยนต ์ ปวช. 3 2 อู่ช่างลอย จ.พะเยา 
8 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่ช่างยาบริการ จ.พะเยา 
9 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่สุพรรณยนต์ จ.พะเยา 
10 ยานยนต ์ ปวช. 3 2 อู่ชลิตเชอร์วิส จ.พะเยา 
11 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่อําพลการชา่ง จ.พะเยา 
12 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อบจ.พะเยา จ.พะเยา 
13 ยานยนต ์ ปวช. 3 1 อู่ช่างพรมบ้านถํ้า จ.พะเยา 
   18  คน   
   

 
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  
 

ท่ี สาขาวิชา ระดับชั้น 
จํานวนนัก 

ศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ชื่อสถานประกอบการ 

จังหวัด
ท่ีตั้ง 

1 ไฟฟา้กําลัง ปวช. 3 2 อู่ดงสุวรรณ์ จ.พะเยา 
2 ไฟฟา้กําลัง ปวช. 3 1 อู่พะเยพงษ์สุวรรณ์ จ.พะเยา 
3 ไฟฟา้กําลัง ปวช. 3 1 อู่บ้านห้วยกํ่า จ.พะเยา 
4 ไฟฟา้กําลัง ปวช. 3 1 ร้านวินัยการไฟฟา้ จ.พะเยา 
5 ไฟฟา้กําลัง ปวช. 3 1 เอส ที ที เชอร์วิส จ.พะเยา 
   6   คน   
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ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ท่ี สาขาวิชา ระดับชั้น 
จํานวนนัก 

ศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ชื่อสถานประกอบการ 

จังหวัด
ท่ีตั้ง 

1 คอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1 สํานักงาน อบต.ดงเจน จ.พะเยา 
2 คอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1 สํานักงาน อบต.ป่าซาง จ.พะเยา 
3 คอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1 สํานักงาน อบต.ดงสุวรรณ จ.พะเยา 
4 คอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1 สํานักงาน อบต.สั้นโค้ง จ.พะเยา 
   4   คน   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการสัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษาจัดการศึกษาและระบบปกต ิกว่า 22     แห่ง 
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้จึงอยู่ในเกณฑ์ ดี   
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  24   
   อยู่ในระดับ          �     ดี          ( สถานประกอบการ20 แห่ง ข้ึนไป) 
         �    พอใช้     ( สถานประกอบการ 15-19 แห่ง)     
         � ปรับปรุง    ( สถานประกอบการน้อยกว่า 15แห่ง) 
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ตัวบ่งชี้ที่  25 จํานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มีส่วนร่วมใน 
                 การพัฒนาผู้เรียน 
 
ความตระหนัก     (  Awareness   )   

แต่ละแผนกวิชามีการประชุมวางแผนในการจัดทาํโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้  ผูเ้รียนและ
ผู้สอนในสถานศึกษา  ให้ตรงตามสาขางาน เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําป ี
โดยทําหนังสือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชนและท้องถ่ิน มาให้ความรู้ในสถานศึกษา 
 
การดําเนินการ    (   Attempt   )  

เม่ือจัดทําโครงการแต่ละแผนกวิชามีการติดต่อผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร  แล้วทําหนังสือเชิญวิทยากรที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ ชุมชน และทอ้งถ่ิน มาบรรยาย
ให้นักเรียน  คณะครูและเจ้าหน้าที่ ตามแผนการที่กําหนดไว้ 
 
ผลประเมินคุณภาพ     (  Achievement   )  

 
แบบสรุปจํานวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

สาขางาน 
จํานวนวิทยากรจาก

ภายนอก 
จํานวนชั่วโมง หมายเหต ุ

ยานยนต ์ 5 18  
ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 4 18  
บัญชี 4 12  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 12  

รวม 17 62  
 
สรุป    ดังนั้น สาขาวชิาที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพฒันาผู้เรียน ตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมงต่อภาคเรียนมี
จํานวน  4  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวชิาทั้งหมด 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  25   

อยู่ในระดับ       �     ดี      (มากกว่าร้อยละ 89)  
   �     พอใช้    (ร้อยละ 75-89) 
   �    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 75) 
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ตัวบ่งชี้ที่  26         อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 
ความตระหนัก  ( Awareness)    
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนตรงตามวุฒิทีสําเร็จการศึกษาและกําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพ
ครูให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษา  
 
การดําเนิน  ( Attempt )   
 
  1.วิทยาลัยการอาชีพคําใต้ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนตรงตามวุฒิทีสําเร็จการศึกษา 
  2.วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง
ทางด้านวชิาชีพ เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน     ( Achievement )    
 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ เปิดการเรียนการสอนจํานวน 3 สาขาวชิา 6 
สาขางาน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิวิชาชพี จํานวน 13 คน โดยคิดเฉลี่ยท้ังหมดวิทยาลัยมี
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิวิชาชพี 1 คน ต่อ ผู้เรียน 20 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละร้อย  อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 

ตารางสรปุอัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จํานวน

นักศึกษา
ทั้งหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน

ประจาํที่มีวุฒิ
ทางวิชาชีพ 

จํานวน
ครูผู้สอน

ประจาํทีไ่ม่มี
วุฒิทาง
วิชาชีพ 

อัตราส่วน 
ผู้สอน:ผู้เรียน 

เคร่ืองกล ยานยนต์ 
เทคนิคยานยนต์ 

129 6 - 1:22 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง 
   ติดต้ังไฟฟ้า 

59 3 - 1:20 

พณิชยการ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

68 2 - 1:34 

 การบญัชี 8 2 1 1:4 
รวม 264 13 1 1:20 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  26   

อยู่ในระดับ        �   ดี           (ร้อยละ 100 )  
    ����    พอใช้      (ร้อยละ 50-99) 
             ����    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 50) 
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ตัวบ่งชี้  27     อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 
ความตระหนัก    (Awareness)  

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูจ้างที่ทําสัญญาจ้างต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียน มีอัตราส่วนท่ีเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียนในสถานศึกษา วิทยาลัยได้จัดทําแผน
งบประมาณประจําปีเพื่อจ้างครูพิเศษเพิ่มในกรณีที่ครูไม่เพียงพอ หรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และเชิญ
วิทยากรภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 
 
การดําเนินงาน    (Attempt) 

1.วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ มีข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูจา้งที่ทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียนจํานวน 19 คน มีอัตราส่วนท่ีเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน 

2.วิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณประจาํปี เพื่อจา้งครูเพิ่มในกรณีที่ครูไม่เพียงพอ หรือสาขาวิชาที่
ขาดแคลน   

3.วิทยาลัยเชิญวิทยากรภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ผู้เรียน 
 
ผลการดําเนินงาน   (Achievement) 
 ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัการอาชีพดอกคําใต้ มีข้าราชการ ครูประจาํ พนักงานราชการ และ
ครูจ้างท่ีทําสัญญาจ้างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคเรียนจํานวน 19 คน มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังหมด 
264 คน อัตราส่วนครูผู้สอนประจําต่อผู้เรียนท้ังหมดของวิทยาลัย โดยเฉลี่ยคือ 1:14 คน 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนนักเรียน-นักศึกษาท้ังหมดในสถานศึกษา 264 
2 จํานวนผูส้อนประจําทั้งหมดในสถานศึกษา 19 
3 อัตราส่วนของผู้สอน : นักเรียนนักศึกษา 1:14 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ที่  27   

อยู่ในระดับ       �     ดี           (ผูส้อน 1 คนต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน) 
              �     พอใช้      (ผูส้อน 1 คนต่อผู้เรียน 25 -30 คน)   
              �     ปรับปรุง   (ผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน) 
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ตารางสรุปแสดงอัตราส่วนของครูผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 

ลํา
ดับ 

สาขาวิชา สาขางาน จํานวน
ครู
ท้ังหมด 

จํานวนครู
ท่ีมีวุฒิ
การศึกษา
วิชาชีพ 

จํานวนครู
ท่ีไม่มีวฒุิ
การศึกษา
วิชาชีพ 

จํานวน
ผู้เรียน 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

ระดับเกณฑ์การ
ประเมิน 
ดี พอ 

ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

1 เคร่ืองกล ยานยนต์  
เทคนิคยานยนต์  

6 
 

6 
 

- 
 

81 
48 

1:14 
1:8 

�   
�   

2 ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟ้ากําลัง 
ติดต้ังไฟฟ้า  

3 
 

3 
 

- 
 

39 
20 

1:13 
1:7 

�   
�   

 
3 
 

พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสํานักงาน 
บัญช ี

 
4 
 

 
3 
 

 
1 
 

45 
23 
8 

1:12 
1:6 
1:2 

�   
�   
�   

4 สามัญ  6 6 - - - �   
 รวม  19 - - 264 1:14 ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     2   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที ่

ระดับผลการ
ประเมินในปี
การศึกษา 
2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบ
กับปทีี่ผ่านมา 

รวม 

13. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 3 1 4 
14. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 1 4 
15. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคณุภาพการสอนของผูส้อน 3 1 4 
16 .ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ ์
สําหรับการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม 

1 0 1 

17 .ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
รายวิชา 

3 1 4 

18 .ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ การเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสดุ 

3 1 4 

19. ระดับความเหมาะสมในการจดั ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับ
วิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสดุ 

3 1 4 

20.ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภณัฑ ์และอุปกรณ ์ 3 1 4 
21 .ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอ้ม 
สิ่งอํานวยความ  สะดวกท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  

3 1 4 

22 .ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3 1 4 

23 .จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3 1 4 

24 .จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบ ทวิภาคี และระบบปกติ 

3 1 4 

25 .จํานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ท่ีมสี่วนร่วมในการ พัฒนาผู้เรียน 

3 1 4 

26 .อตัราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวฒุิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่
ละสาขาวิชา 

3 
1 4 

27 .อตัราส่วนของผู้สอนประจําตอ่ผู้เรียน 3 1 4 
เฉลี่ยรวม 3.8 

คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 0.5 
รวมท้ังสิ้น 4.3 

 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  2   
อยู่ในระดับ      �   ดีมาก     �  ดี     � พอใช้     �  ควรปรับปรุง  �   ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อกําหนดที่ 3     สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังน้ี 
ข้อกําหนดที่ 3.1   จัดระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 28   จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 
ความตระหนัก (Awareness)  
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ให้ความสําคัญของการดูแลติดตามและให้คําแนะนําแก่
ผู้เรียน และความประพฤติอย่างต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษามีหน้าที่ ดูแล กํากับติดตาม ในการเข้า
ชั้นเรียน และให้คําชี้แนะต่างๆให้แก่นักเรียน นักศึกษาในความปกครอง ด้านการเรียน ติดตามการเข้าชั้น
เรียนการแก้เกรด ทั้งน้ี วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษาประจําภาคเรียนที่ 
1/2554 และประจําภาคเรียนที่ 2/2554 
 
การดําเนินงาน (Attempt) 
  งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีหน้าท่ีประสานงานระหว่างครูที่
ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาในความดูแลเพื่อสามารถเชื่อมความเข้าในอันดี สร้างความใกล้ชิดกัน มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยงานครูที่ปรึกษาได้ดําเนินการจัดทําปฏิทิน โฮมรูปของคณะครูที่ปรึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2554 และภาคเรียนท่ี 2/2554 (ทุกเช้าวันศุกร์) ข้ึนมีกิจกรรมโฮมรูมหน้าเสาธงหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง โดยใช้เวลาพูดคุยพบปะระหว่างครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาประมาณ 5 – 10 
นาที ก่อนเข้าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาต้องบันทึกแบบโฮมรูมรายงานให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา และผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ ซ่ึงต้องมีการรายงานทุกสิ้นเดือน  
 
ผลการดําเนินงาน (Achievement) 
 

บันทึกการเข้าพบของคณะครูที่ปรึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554 (โฮมรูม) 
 

สาขาวิชา/ระดับชั้นปี รายชื่อคณะครูที่ปรึกษา จํานวนครั้ง Home Room/ป ี
ช่างยนต์    1/1 นายประพันธ์   ธรรมรส 36 
ช่างยนต์    1/2 นายอุบล           ฟูคํามี 26 
ช่างยนต์    2/1 นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร 36 
ช่างยนต์    2/2 นายสมเจตน์    แสนขัติยาพร 36 
ช่างยนต์    3/1 นายมนตรี       แก้วมาเมือง 34 
ช่างยนต์  ปวส. 1/1 นายอรรพล      หล้าสมบูรณ ์ 36 
ช่างยนต์  ปวส. 1/2 นางสาวทินมณี   พลศิริ 32 
ช่างไฟฟ้า    1/1 นายชโินรส      สุทธิตานนท์ 35 
ช่างไฟฟ้า    1/2 นายประสาน    ภัทรประสงค์ 36 
ช่างไฟฟ้า    3/1 นายอัศวิน         ก่ิงจําปา 36 
ช่างไฟฟ้า    3/2 นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์ 30 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1/1 นางสาวนันทิยา   เผา่อ้าย 36 
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1/2 นางดวงนภา    สุคํา 33 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2/1 นางสาวกนกกาญจน์   ภาชนะ 35 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2/2 นางวาสนา   คาระมาตร 30 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3/1 นายธนรัฐ      อินต๊ะสาร 33 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวส.1/1 นางวลัยลักษณ์      มาลัย 35 

รวมทั้งสิ้น 575 
เฉลี่ย 33.82 

   
สรุปผลจาํนวนครั้งที่นักเรียน นักศึกษาพบครูท่ีปรึกษา เฉลีย่ 33.82 คร้ัง /ปี 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 28 
      อยู่ในระดับ  � ดี  (มากกว่า 25 ครั้งต่อปี) 
    �      พอใช้  (20 – 25 คร้ังต่อปี) 
                                           �      ปรับปรุง (น้อยกว่า 20  คร้ังต่อปี)                         
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ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กําหนดให้จัดทําโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประปีการศึกษา 2554 
 
การดําเนินการ (Attempt) 
 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2554 และแต่งตั้งคณะกรรมการ การคัดเลือกบริษัทที่เสนอเข้ารับการตรวจสขุภาพ (สารเสพติด) 
บันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละชั้นปี ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้ารับ
การตรวจตามวันและเวลาที่กําหนด เม่ือเสร็จสิ้นโครงการฯ งานสวัสดิการสรุปการดําเนนิงานเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
 
ผลการประเมิน (Achievement) 
 

สาขาวิชา 
จํานวนผู้เรียน 
ปัจจุบัน(คน) 

จํานวนคร้ังของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 
จํานวน(คน) ร้อยละ 

ยานยนต ์ 74 2 คร้ัง 69 93 
ไฟฟา้กําลัง 13 2 คร้ัง 12 92 
การบัญชี - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 2 คร้ัง 31 91 

รวมทั้งสิ้น 121 2 คร้ัง 112 92 
 
หมายเหต ุ

1. นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ ซ่ึงอยู่นอกระบบไม่สามารถดําเนินการได ้
2. นักศึกษาเรือนจําไม่สารมารถตรวจสารเสพติดได ้
3. นักศึกษาเรียนเก็บเป็นบางวิชา จาํนวน 33 คน วิทยาลัยฯ ไม่ได้กําหนดให้ตรวจสารเสพติดเน่ืองจากเป็นการ

ไม่สะดวกเป็นบางประการ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29 ยู่ในระดับ 
 
�   ดี   (1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียนได้รับการตรวจมกกว่าร้อยละ 90) 
�   พอใช้ (1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียนได้รับการตรวจร้อยละ 80-90) 
�   ปรับปรุง (1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียนได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่มี  
                     การตรวจ) 
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ตัวบ่งชี้         30   ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 
ความตระหนัก      (  Awareness  )   

จัดทําปฏิทินการศึกษาฝ่ายวิชาการในการแจ้งการติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียน  โดยให้
อาจารย์ผู้สอนส่งการขาดเรียนให้ฝ่ายวิชาทุก ๆ 3  สัปดาห์ และกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโฮมรูมนักศึกษาทุก
สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษา 

 
การดําเนินงาน    (  Attempt  )   

อาจารย์ผู้สอนส่งรายช่ือนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดเรียน ให้ฝ่ายวิชาการแล้วทําหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบและบันทึกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักเรียนท่ีปรึกษาที่มีปัญหาในการขาดเรียน 

 
ผลการดําเนินงาน    (  Achievement  )  
 
สาขางาน ระดับชั้น จํานวน

ผู้เรียนแรก
เข้า 

จํานวนผู้เรียนปัจจุบัน จํานวนผู้เรียน
ท่ีออกกลางคัน 

ร้อยละท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับจํานวน

แรกเข้า 
ยานยนต์ ปวช.1 47 45 2 4.25 
 ปวช.2 68 38 30 44.11 
 ปวช.3 35 38 

**(รวมนักศึกษาตกค้าง 
13 คน) 

10 28.57 

 ปวส.1 46 37 9 19.56 
 ปวส.2 16 14 2 12.50 
 รวม 212 172 53 25.00 
ไฟฟ้ากําลัง ปวช.1 23 20 3 13.04 
 ปวช.2 0 0 0 0 
 ปวช.3 44 29 15 34.09 
 ปวส.1 12 9 3 25.00 
 ปวส.2 12 14 0 **นักศึกษาตกค้าง 2 

คน 
 รวม 91 72 21 23.07 
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สาขางาน ระดับชั้น จํานวน
ผู้เรียนแรก

เข้า 

จํานวนผู้เรียนปัจจุบัน จํานวนผู้เรียนท่ี
ออกกลางคัน 

ร้อยละที่ออก
กลางคันเม่ือ
เทียบกับ

จํานวนแรกเข้า 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 20 19 1 5.00 
 ปวช.2 28 23 5 17.85 
 ปวช.3 17 10 7 41.17 
 ปวส.1 27 21 6 22.22 
 ปวส.2 6 2 4 66.67 
 รวม 98 75 23 23.46 
การบัญชี ปวส.1 7 3 4 57.14 
 ปวส.2 6 3 3 50.00 
 รวม 13 6 7 53.84 
 
สรุปผลการประเมินภาพรวม  ร้อยละของนักเรียน  นักศึกษาท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้าระดับ  
ปวช.  และ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  25.12 
ระดับชั้น จํานวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จํานวนผู้เรียนปัจจุบัน จํานวนผู้เรียนที่

ออกกลางคัน 
ร้อยละที่ออก

กลางคันเม่ือเทียบ
กับจํานวนแรกเข้า 

ปวช.1 90 84 6 6.67 
ปวช.2 96 61 35 36.45 
ปวช.3 96 77**รวมตกค้าง 13 คน 32 33.33 
ปวส.1 92 70 22 23.91 
ปวส.2 40 33**รวมตกค้าง 2 คน 9 22.50 

รวม 414 325 104 25.12 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ที่  30   
 

อยู่ในระดับ        �      ดี      (น้อยกว่าร้อยละ 31) 
                      �    พอใช้    ( ร้อยละ 31-40) 

                                 �    ปรับปรุง  (มากกวา่ร้อยละ 40) 
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ข้อกําหนด  3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
                      รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
                   ที่ดีงาม ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
ความตระหนัก  (Awareness)   
 งานกิจกรรม ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเห็นตรงกันโดย
ยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการเป็นหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตในสถานศึกษา โครงการอบรมมารยาทไทย เป็นต้น 
 
การดําเนินการ  (Attempt) 
 งานกิจกรรม  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ตามลําดับข้ันการทํางานของแต่ละ
โครงการ  ซ่ึงมีจุดม่งหมายและวิธีการดําเนินงานที่แตกต่างกัน บางโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความถนัด
เฉพาะทางมาอบรมให้ความรู้ บางโครงการต้องดําเนินการนอกสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 สรุปผลกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ปีการศึกษา  2554  ดังตารางต่อไปน้ี 

สาขาวิชา 
การจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่ดี 

ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

ยานยนต ์ 12 9 12 33 
ไฟฟา้กําลัง 11 7 12 30 
คอมพิวเตอร์ 5 8 12 25 

รวม 28 24 36 88 
 
 

วิชาการ คุณธรรม ค่านิยม บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 
1.  เลือกตั้งนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพ 
2.  ทัศนศึกษาดูงานด้านยาเสพ
ติด 
3.  ทัศนศึกษาดูงานด้านศิลป
และวัฒนธรรมไทย 
4.  เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชพีฯ จังหวัดระยอง 
5.  โครงการเสวนาและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับพรรคการเมือง

1. โครงการถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ําฝน 
2. โครงการพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (วก) 
3.  โครงการพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ (อําเภอดอก
คําใต้) 
4. โครงการเข้าร่วมพิธีถวายพวง

1.  โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา 
2.  โครงการตรวจสารเสพติด
นักเรียน นักศึกษา 
3.  เข้าร่วมจัดขบวนประเพณีวัน
ลอยกระทง 
4.  แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ ์
5.  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
สภาวะผู้นาํชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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และการเลือกตั้ง 
6.  โครงการร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 
7.  โครงการเกษตรชีววิถีฯ 
8.  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ฯ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
9.  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ฯจังหวัดแพร่ 
10.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน 
11.  โครงการอําเภอเคลื่อนที่ 
12.  โครงการออกหน่วยบริการ 

มาลาในวันปิยมหาราช 
5.  เข้าร่วมกิจกรรมเดิน
เทิดพระเกียรติถวายองค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
6.  โครงการฟังธรรม/ประชุม
สวดมนต์ 
7.  โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ 
8.  โครงการพิธีวันไหว้ครูและ
บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 
โครงการสายใยรัก “สร้างรัก 
ความเข้าใจ  ครอบครัวเป็นสุข” 
9.  โครงการสร้างสาํนึกพลเมือง
ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ท่ีดี 

6.  อบรมการให้ความรู้การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่
เยาวชนตําบลดงสุวรรณ 
7.  โครงการบริจาคเคร่ืองนุ่งห่ม 
8.  โครงการอบรมมารยาทไทย 
9.  โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ 
10.  เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียน 
นักศึกษาตามโครงการ ครู 5 
นาที 
11.  เข้าร่วมอบรมการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
12.  เข้าร่วมอบรมการประกันภัย
สู่สถาบันการศึกษา 
13.  โครงการเข้าร่วมบริจาค
โลหิต (กาชาดจังหวัดพะเยา) 

12 9 13 
 
 ดังน้ัน  สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท จํานวน 3 
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ...100....... ของสาขาวิชาท้ังหมด 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งชี้ที่ 31 
อยู่ในระดับ            ����  ดี  (มากกว่าร้อยละ  80) 
    �  พอใช้ (ร้อยละ 75-80) 
    �  ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 75) 
หมายเหตุ  จาํนวนผู้เรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนฯ และเรือนจํา 
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ข้อกําหนด  3.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและทํานุบํารุง  
                       ศิลปวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ที่  32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม 
                   ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ความตระหนัก  (Awareness)   
 ในสาขางานกิจกรรม ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเห็น
ตรงกัน โดยยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละโครงการเป็นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา โครงการพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
 
การดําเนินการ  (Attempt)  
 ในสาขางานกิจกรรม  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ตามลําดับข้ันการทํางานของแต่
ละโครงการ  ซ่ึงมีจุดม่งหมายและวิธีการดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน บางโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความถนัด
เฉพาะทางมาอบรมให้ความรู้ บางโครงการต้องดําเนินการนอกสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 

ตารางการแสดงการจัดกิจกรรม 

สาขาวิชา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ/ส่งเสริมอนุรักษ์และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ยานยนต ์ 1.  ร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย

กระทง 
2.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

1.  ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน 
2.  ร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย
กระทง 
3.  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. โครงการอบรมมารยาทไทย 
5.  โครงการพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวง
องค์พระวิษณุกรรม 
 

ไฟฟา้กําลัง 1.  เข้าร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย
กระทง 
2.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

1.  โครงการถวายเทียนพรรษาและผา้
อาบนํ้าฝน 
2.  เข้าร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย
กระทง 
3.  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
4.  โครงการพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวง
องค์พระวิษณุกรรม 
5.  โครงการอบรมมารยาทไทย 
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คอมพิวเตอร์ 1.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 
2.  ร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย
กระทง 
3.  เข้าร่วมอบรมให้ความรู้การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แก่เยาวชนในตําบล
ดงสุวรรณ 
4.  โครงการสายใยรัก “สร้างรัก ความ
เข้าใจ  ครอบครัวเป็นสุข”  

1.  โครงการถวายเทียนพรรษาและผา้
อาบนํ้าฝน 
2.  เข้าร่วมจัดขบวนประเพณีวันลอย
กระทง 
3.  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.  โครงการอบรมมารยาทไทย 
5.  โครงการพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวง
องค์พระวิษณุกรรม 

รวม 8 15 
  

สาขาวิชาท่ีได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 2 ประเภท กิจกรรมมีจํานวน 3 สาขาวิชา คิดเป็น
ร้อยละ...100 ของสาขาวชิาทัง้หมด 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่ 32 
 
อยู่ในระดับ   �  ดี  (มากกว่าร้อยละ  80) 
    �  พอใช้ (ร้อยละ 75-80) 
    �  ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 75) 
หมายเหตุ  จาํนวนผู้เรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนฯ และเรือนจํา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     3   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

28 . จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3 1 4 

29  จาํนวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 

3 1 4 

30 . ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับ
แรกเข้า 

3 1 4 

31 .จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม   ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ ์

3 1 4 

32 . จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 1 4 

เฉล่ียรวม 4 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  3   
อยู่ในระดับ      �  ดีมาก   �  ดี     � พอใช้     � ควรปรับปรุง    �  ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อกําหนดที่ 4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคมดังน้ี 
ข้อกําหนดที่  4.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ทั้งภาครัฐ    
                       และเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง  
ตัวบ่งชี้   33   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน 
                  การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการ ประกอบ 
                  อาชีพของประชาชน 

 
ความตระหนัก(Awareness)  
 
 วิทยาลัยฯได้จัดทําแผนโครงการบริการวิชาชีพ โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 
วิธีดําเนินงาน  (Attempt)  

 สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ตระหนักถึงความสําคัญและหน้าที่ของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการ
ให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชน   ซ่ึงในด้านของการให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน วิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และวิชาชีพศิลปะประดิษฐ์ โครงการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชนท้ังช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้เข้าร่วมให้บริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เข้าร่วมโครงการ   “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” เข้าร่วมโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ เข้าร่วมงาน  “มหกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix  It 
Center” และบริการซ่อมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้นได้ประชุม
วางแผนโครงการวิชาชีพบริการท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สถานศึกษาวางแผนการจัดประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบ ร่วมกันกําหนด โครงการและกิจกรรมบริการวิชาชีพที่
เหมาะสมและความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาได้สํารวจความ
ต้องการของประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆขอความร่วมมือ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เร่ิมจัดทําแผนการ
บริการ/ฝึกอบรมวิชาชีพ ดําเนินงานจัดทําโครงการ และแต่งต้ังคณะกรรมการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ออกดําเนินงานโครงการเช่น จัดฝึกสอนวิชาชีพ การบริการ
ช่วยเหลือการตรวจซ่อมเคร่ืองยนต์การเกษตร รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ
เคร่ืองมือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
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ผลการดําเนินงาน (Achievement)  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชพี 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ผู้รับบริการ 

1. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่   
15  มิถุนายน  2554 

(ชย6-ชฟ6) 
12 

(คธ.6) 
6 

 
40 

2. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทําขนมทองพับ- ทองม้วน  
วันท่ี 22 – 23  สิงหาคม  2554  

(ชฟ.4) 
4 
 

(คธ4.) 
4 

 
20 

3. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทํานํ้าพริกลาบ 
วันท่ี 17 – 23  สิงหาคม  2554 

(ชฟ.4) 
4 

 

(คธ.4) 
4 

 
20 

4. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทําข้าวเกรียบพักทอง  
วันท่ี 17 –18  สิงหาคม  2554 

(ชฟ.4) 
4 
 
 

(คธ.4) 
4 

 
20 

 
5. 

โครงการเทศบาลเมืองดอกคําใต้เคลื่อนท่ี 
วันท่ี  25 พฤษภาคม 2554 
ณ  วัดดอนไชย  

(ชย6-ชฟ6) 
12 

(คธ.4) 
4 

 
60 

6. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนร่วมกับ อบต. ดงสุวรรณ์ 
6 – 14  สิงหาคม  54 

(ชย16- 
ชฟ6) 
32 

(คธ.4) 
20 

 
65 

7. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนร่วมกับ อบต. สันโค้ง 
6 – 14  สิงหาคม  54 

(ชย16- 
ชฟ6) 
32 

(คธ.4) 
20 

 
90 

8. โครงการสอนหลักสูตรระยะส้ัน และ 180 
อาชีพ ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
 21  กรกฎาคม 54 

(คธ.6) 
6 

 
- 

 
35 

 9. โครงการสอนหลักสูตรระยะส้ัน และ 180 
อาชีพ ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
 28  กรกฎาคม 54 

(คธ.6) 
6 

 
- 

 
30 
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วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ ปวชและ 
ปวส. ทั้งสิ้น  จํานวน 9  โครงการ/กิจกรรม 

 
ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อยกระดับอาชีพให้กับชุมชนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขต
พื้นทีใกล้เคียง  
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  4   ตัวบ่งชี้ที่  33   
 

อยู่ในระดับ       �       ดี          ( ตั้งแต่  4 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป) 
                     �       พอใช้        (   2 – 3 กิจกรรม/โครงการ) 
                     �       ปรับปรุง     (  0 - 1 กิจกรรม/โครงการ) 
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ข้อกําหนดที่  4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการ 
                       บริการวิชาชีพที่กําหนด 
ตัวบ่งชี้     34   ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการ/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ 
                     ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ 
                     วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ 

 
ความตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยฯได้จัดทําแผนและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
วิธีดําเนินงาน  (Attempt)  
 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ตระหนักถึงความสําคัญและหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการให้บริการ
ทางวิชาชีพแก่ชุมชน    ซ่ึงในด้านของการให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน วิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ   ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานดังกล่าว วิทยาลัยได้ประชุมวางแผนเก่ียวกับ
งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากต้นสังกัด
และหน่วยงานอ่ืน 
 
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชพี 
งบประมาณจริงของ
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี   
25  พฤษภาคม  2554 

3,000 

2. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทาํขนมทองพับ- ทองม้วน  
วันที่ 22 – 23  สิงหาคม  2554 

15000 

3. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทาํน้าํพริกลาบ 
วันที่ 17 – 23  สิงหาคม  2554 

15,000 

4. โครงการสอนระยะสั้น  14  ชัว่โมง 
วิชา การทาํข้าวเกรียบพักทอง  
วันที่ 17 –18  สิงหาคม  2554 

15,000 
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ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชพี 
งบประมาณจริงของ
โครงการ/กิจกรรม 

5. โครงการเทศบาลเมืองดอกคําใต้เคลื่อนที่ 
วันที่  25 พฤษภาคม 2554 
ณ  วัดดอนไชย 

12,000 

6. โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น และ 180 อาชีพ ให้กับโรงเรียน
เครือข่าย 
 21  กรกฎาคม 54 

9000 

7. โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น และ 180 อาชีพ ให้กับโรงเรียน
เครือข่าย 
 21  กรกฎาคม 54 
 

9000 

 รวมทั้งสิ้น 78,000 

 
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

 
ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่อ

งบดําเนินการ เท่ากับ   0.76  เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ  ดี 
   ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้ใช้งบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ กิจกรรม เป็น

จํานวนเงิน 78,000 บาท จากงบดําเนินการ 10,273,484.81 คิดเป็นร้อยละ   0.76   ต่องบดําเนินการ
ทั้งหมด   (ไม่รวมงบลงทุน) 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  4   ตัวบ่งชี้ที่   34    
          
              อยู่ในระดับ           �      ดี             (  มากกว่าร้อยละ 0.20) 

                                   �      พอใช้       (  ร้อยละ 0.11 - 0.20 ) 
                                   �      ปรับปรุง    ( น้อยกว่าร้อยละ 0.11) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     4    ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

33 . จํานวนและประสิทธผิลของกิจกรรม/โครงการท่ี
ให้บริการวิชาชีพและ ฝึกทักษะวิชาชพี  

3 1 4 

34 . ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม
โครงการ/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบดําเนินการ 
 

3 1 4 

เฉลี่ยรวม 4 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  4 
  อยู่ในระดับ        ����   ดีมาก   �   ดี     �  พอใช้     �  ควรปรับปรุง  � ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 5      นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดที่  5    สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย 
ข้อกําหนด 5.1    ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
                       โครงงานที่  นําไปใช้ ในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้  35        จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
 
ความตระหนัก       ( Awareness  )   

           วิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และนักเรียน ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนท้ัง
ระดับปวช.และปวส. ให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของ  
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อจัดทําโครงการลงในแผนประจําป ี

 
การดําเนินการ     (Attempt)   

วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้งานวิจัย พัฒนา และสิ่งประดษิฐ์จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ 
งานวิจัยและโครงงานที่ขอเสนอการจัดทําจัดเตรียมการดําเนินงานเพื่อเตรียมเข้าจัดส่งกับประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค โดยมีโครงการต่อยอด นวัตกรรม และกิจกรรมในวิชาโครงการ ระดับ 
ปวช. และปวส. เพื่อนําผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค และระดับประเทศ จนมีผลงานที่
ได้รับรางวลัชมเชย ในเวทีระดับภูมิภาค ในปีการศึกษา 2554  

 
ผลการประเมินคุณภาพ    (Achievement ) 
 

สาขางาน จํานวนส่ิงประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงาน 
สาขางานยานยนต ์ 13 
สาขางานไฟฟา้กําลัง 11 
สาขางานการบัญช ี 4 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 

รวม 32 
 
      สรุปผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน  ในปีการศึกษา  2554   ระดับ ปวช.และ
ปวส. จํานวน 32    เรื่อง คิดเป็นร้อยละร้อย 100 ของการจัดทํา 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   5  ตัวบ่งชี้ที่  35   

อยู่ในระดับ       �     ดี    (มากกวา่ร้อยละ 80)     
                                �    พอใช้        ( ร้อยละ 75-80)     

                     �    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 75)     
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ตัวบ่งชี้    36    จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานวิจัย    โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ 
                     หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 
ความตระหนัก   (  Awareness  )   
 วิทยาลัยฯ  ได้สนับสนุนครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละสาขา ให้มีการสร้าง
และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน   เพื่อนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระดับ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
             
การดําเนินการ     ( Attempt  )   

วิทยาลัย ฯ  ได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นและประดิษฐ์ โดยคณาจารย์ นักศึกษา สู่สารธารณะชน 
ชุมชนท้องถ่ิน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์และInternet รวมท้ังการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์สู่ 
ห้องสมุดของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ โดยเน้นการนําวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาง่ายใน
ท้องถ่ินมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ และนําส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล นําไปเผยแพร่ ในระดับภาค และ
ระดับประเทศ   

 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   
 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ชื่อผลงาน 
ลักษณะการเผยแพร ่ จํานวนครั้งของ

การเผยแพร ่
1.เครื่องล้างถังน้ํา 20 ลิตร งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ จ.แพร่ 1 
2.เครื่องบําบัดหัวเข่า งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ จ.แพร่ 1 
3.ชุดควบคุมการทํางานของจักรยานยนต์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ จ.แพร่ 
แนะแนวการศึกษาต่อ 

1 
3 

4.ชุดจําลองปัญหาระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 

งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ จ.แพร่ 
แนะแนวการศึกษาต่อ 

1 
3 

   
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  5   ตัวบ่งชี้ที่  36   

อยู่ในระดับ       �    ดี    (ตั้งแต่ 3 ชิ้นข้ึนไป)     
                               �    พอใช้        ( 2 ชิ้น)     

                     �   ปรับปรุง   (1 ช้ินหรือน้อยกว่า )     
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ข้อกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย  
                     และโครงงานที่นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ 
                     ประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้  37       ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์  
                     งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ 
 
ความตระหนัก    (  Awareness  )   
 วิทยาลัยฯได้ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้ร่วม
กําหนดแผนประจําปีให้แต่ละแผนกวิชาและงานต่างๆดําเนินการทําโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย
และโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสอนของอาจารย์และการเรียน
นักศึกษา 
 
การดําเนินการ   (  Attempt  )   

แผนกวิชาตา่งๆได้ส่งเสริม และจัดทํา ดาํเนินงาน โครงการสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย และ 
โครงงานต่างๆท่ีนักศึกษาได้ขอจัดทําโครงการข้ึนและ ให้คําแนะนําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา จนกระท่ังงาน
สําเร็จ ทําให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ  (  Achievement  ) 

ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้ใช้งบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ดังน้ี 

1.ค่าวัสดุ เป็นจาํนวน 87,294 บาท   
2.ค่าใช้จา่ยแข่งขันหุ่นยนต์  62,706 บาท  

             ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท  
             คิดเป็นร้อยละ 1.46  ต่องบประมาณทั้งหมด 10,273,484.81 บาท 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   5  ตัวบ่งชี้ที่  37   

 
อยู่ในระดับ        �   ดี    (มากกว่าร้อยละ 1.0)     

                                 �    พอใช้      ( ร้อยละ 0.50-1.00)     
                      �  ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 0.50)     
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ข้อกําหนดที่  5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  
                      และโครงงานที่นําไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ 
                      ประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้    38      จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์  
                      งานวิจัย   และ โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   
                      และประเทศชาติ 
 
ความตระหนัก   (  Awareness  )   
 ได้ดําเนินการประชุม บุคลากร  เพื่อวางแผน สนับสนุนในการ จัดทําสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย 
และโครงงาน เพื่อนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอกรู้ 
 
การดําเนินการ     ( Attempt  )   

ได้ดําเนินการจัดทํา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อ ประชาสัมพันธ์และนําไป
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และ เผยแพร่ ให้สาธารณะชน ชุมชนท้องถ่ิน ในโอกาสต่างๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุชุมชน โทรทัศน์และInternet รวมท้ังการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์สู่ ห้องสมุดของวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาชีพ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ชื่อผลงาน ลักษณะการเผยแพร่ 

จํานวน
คร้ังของ
การ

เผยแพร่ 
1.เครื่องล้างถังน้ํา 20 ลิตร งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จ.

พะเยา 
งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จ.แพร่ 
วิทยุชุมชน ,สิ่งตีพิมพ์ 
นิทรรศการ 

4 

2.เครื่องบําบัดหัวเข่า งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จ.
พะเยา 
งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จ.แพร่ 
วิทยุชุมชน ,สิ่งตีพิมพ์ 
นิทรรศการ 

4 
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ชื่อผลงาน ลักษณะการเผยแพร่ 

จํานวน
คร้ังของ
การ

เผยแพร่ 
3.ชุดควบคุมการทํางานของ
จักรยานยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จ.
พะเยา 
งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จ.แพร่ 
วิทยุชุมชน ,สิ่งตีพิมพ์ 
นิทรรศการ 

4 

4.ชุดจําลองปัญหาระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 

งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จ.
พะเยา 
งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จ.แพร่ 
วิทยุชุมชน ,สิ่งตีพิมพ์ 
นิทรรศการ 

4 

รวม 16 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  5   ตัวบ่งชี้ที่  38   

อยู่ในระดับ         �   ดี    (มากกว่า 4 ครั้ง )     
                                  �    พอใช้        ( 3 - 4 คร้ัง)     

                       �   ปรับปรุง   (น้อยกว่า 3 ครั้ง )     
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     5    ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

 35 .จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน  

3 1 4 

36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาต ิ

3 1 4 

37 .ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงการต่องบดําเนินการ 

3 1 4 

38 .จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และ  
โครงงาน 
 

3 1 4 

เฉล่ียรวม 4 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  5  
 อยู่ในระดับ      ���� ดีมาก    � ดี     � พอใช้       � ควรปรับปรุง     � ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 6           ภาวะผู้นําการจัดการศึกษา 
ข้อกําหนดที่ 6          ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําและการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาดังน้ี 
ข้อกําหนดข้อที่ 6.1    ใช้ภาวะผู้นําการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ 
                             บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
                             ในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  39           ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน  
                             ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
                             ตรวจสอบได้ 
 
1. ความตระหนัก    (Awareness)  

  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีผู้บริหารจํานวน 3 คน   ซ่ึงผู้บริหารทุกคนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
มีภาวะผู้นํา  มีความเป็นประชาธิปไตย  เป็นนักวางแผนที่ดี รวมท้ังมีหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ   ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจ และมีการวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นระบบระเบียบ 
และเป็นข้ันตอน  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบและการควบคุมการบริหารงานที่ดี  มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา และมีการร่วมมือจาก
องค์กร หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน   อีกท้ังยังนําปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอมาใช้ในสถานศึกษา
อีกด้วย 

 
2. การดําเนินงาน   (Attempt)   

ผู้บริหารได้ดําเนินการบริหารการจัดการ  เป็นลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
2.1.การวางแผน (Plan)  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
2.2. การปฏิบัติ (Do)  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ บริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจตามสาย

บังคับบัญชา/สาขาวิชา/สาขางานตามลําดับข้ันตอน โดยวิทยาลัยได้แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนงาน กิจกรรม โครงการที่กําหนด
ไว้ ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

2.3. การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 
 2.3.1  การประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละด้าน แต่ละงาน   รวมท้ังมี

การบันทึกการประชุมเป็นหลักฐานและรายงานต่อวิทยาลัยทุกคร้ัง 
 2.3.2  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ  ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2.4. การปรับปรุงและพัฒนางาน (Action) วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้นําผลการประเมินและ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุง  แก้ไข  ซ่ึงผู้บริหารได้ให้ความสนใจในข้ันตอนนี้  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ  ด้าน  อาทิ  การพัฒนาบุคลากร  อาคาร  สถานท่ี  วัสดุ  เคร่ืองมืออุปกรณ์  เป็นต้น 

นอกจากนั้นวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 



74 

 

3. ผลการดําเนินงาน     (   Achievement   )  
         ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาตาม
องค์ประกอบทั้ง  8 ข้อ   พบว่าผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้สามารถบริหาร จัดการครบจํานวน 8 
ข้อ  ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบการบริหารงาน ผลการปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1 มีการกระจายอํานาจในการบริหาร
สถานศึกษาฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน 

√  - คําสั่งมอบหมายงานหน้าท่ีราชการ
ภาคเรียนที่1/2554และ ภาคเรียนที่
2/2554 
- คําสั่งแต่งตั้งผู้แทนฝ่าย 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย 
- คําสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการการ
บริหารสถานศึกษา 
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการ
วิทยาลัย 

2 การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
กําหนดจุด มุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศ
ทางการวางแผนการจัดการศึกษาของ
ตนเอง 

√  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมประจําเดือน 
- รายงานการประชุมฝ่าย 

3 การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือ
ของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการ
บ ริหา ร  กา รตั ดสิ น ใจ และกา รจั ด
การศึกษา 

√  - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย 
- คําสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการการ
บริหารสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมประจําเดือน 

4 การพึ่งพาตนเองท่ีเน้นให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจหน้าท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความ
พร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 

√  - แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ 

5 การประสาน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลากรภายนอก รวมทั้ งการ
แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากรและเทคนิคใหม่ๆ 

√  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารสถานศึกษา 

6 ความสามารถในการปรับการใช้บริการ
ตามสถานการณ์ท่ีนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

√  -  แผนปฏิบัติการประจําปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งชี้ที่  39   

อยู่ในระดับ      �      ดี        (ครบ  8  ข้อ) 
                    �     พอใช้    (6-7 ข้อ)  
                    �     ปรับปรุง (น้อยกว่า 6 ข้อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร 
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนา
ทีมงานเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 

√  - การอบรมสัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 22 ) 
- การศึกษาดูงานของบุคลากรใน
วิทยาลัย 

8 การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัด
กําหนดนโยบายและควบคมมาตรฐาน
และมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและต้องดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA 

√  - รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2552 และ 2553 

 สรุปผล 8 ข้อ   
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ข้อกําหนดที่   6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม  
                       จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้     40      ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน 
                       วิชาชีพได้  อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
 
1. ความตระหนัก (Awareness)    

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 โดยครูผู้สอน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ยังมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่การสอน อีกท้ังยังมีการ
คัดเลือกครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ, ครูดีเด่นประจําปี เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับครู
ของวิทยาลัยอีกด้วย     
 
2. การดําเนินการ (Attempt)   

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548 และ กําหนดให้ครูผู้สอนมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกปี   
 
3. ผลการดําเนินงาน (Achievement)   

 ในปีการศึกษา 2554 วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต้จํานวนครูและบุคลากรศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจํานวน 22 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร้อยละ  95.45 แต่ในการนี้
วิทยาลัยก็ไม่ได้เพิกเฉยกับครูผู้สอนท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจาํนวน 1 คน โดยทางวิทยาลัยได้ทํา
การขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาทําการสอนได้โดยคุรุสภามี
ใบอนุญาตผ่อนผันการสอนได้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจาํนวน 22 คน จากทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งชี้ที่  40   

 
อยู่ในระดับ � ดี  (มากกว่าร้อยละ  90) 
                     � พอใช้  ( ร้อยละ  85-90) 
                     � ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ  85) 
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ตารางสรปุข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2554 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 

 
สรุป  1. ครูและบุคลากรศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจํานวน 21 คน จากจํานวนครู

ทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมจํานวน 22 คน จากท้ังหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งชี้ที่  40   

 
อยู่ในระดับ       �     ดี           (มากกว่าร้อยละ  90) 
                     �     พอใช้      ( ร้อยละ  85-90) 
                     �     ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ  85) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขาวิชา 
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากร
ที่ได้รบัใบ

ประกอบวิชาชีพ
ครู 

จํานวนครูที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพและ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมตามระเบียบ
การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร 3 3 3 3 
ยานยนต ์ 4 4 4 4 
ไฟฟา้ 3 4 3 3 
การบัญช ี 2 1 2 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 2 2 
สามัญสัมพันธ ์ 6 6 6 6 
เทคนิคพื้นฐาน 2 2 2 2 

รวม 22 21 22 22 
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ตารางแสดงข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2554   วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 
ที ่ ช่ือ-สกุล ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู 
เลขที่ใบอนุญาต หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 ว่าท่ีร้อยตรีบัณฑิต บุญทาศรี √   หมายเลข 1 
2 นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ ์ √  52223020220271 หมายเลข 2 
3 นายประสิทธิ ์  สโุข √  52223020220280 หมายเลข 3 
4 นายสัญญา  หล้าสมบูรณ์ √  52203023343307 หมายเลข 4 
5 นายอุบล  ฟูคํามี √  52203023343315 หมายเลข 5 
6 นายประสาน  ภัทรประสงค์ √  52203023343293 หมายเลข 6 
7 นายชโินรส  สุทธิตานนท ์ √  52203023343331 หมายเลข 7 
8 นายธนรัฐ      อินต๊ะสาร √   หมายเลข 8 
9 นางดวงนภา   สุคํา √  53201400750368 หมายเลข 9 
10 นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร √  5320302638983 หมายเลข 10 
11 นายประพันธ์   ธรรมรส √  53203020197031 หมายเลข 11 
12 นายสมเจตน์ แสนขัตติยาพร √  53202030227511 หมายเลข 12  
13 นายมนตรี    แก้วมาเมือง √  53203020327481 หมายเลข 13 
14 นางวลัยลักษณ์  มาลัย √  48103020060331 หมายเลข 14 
15 นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ √  53203020327554 หมายเลข 15 
16 นางสุภาภรณ์   พงษ์ยศ √  53203020327562 หมายเลข 16 
17 นางวาสนา  คาระมาตร √  53203020327538 หมายเลข 17 
18 นางสาวทินมณี  พลศิริ √  53203021092917 หมายเลข 18 
19 นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ √  5302203 หมายเลข 19 
20 นายอัศวิน  ก่ิงจําปา √  48103020043371 หมายเลข 20 
21 นางสาวบุญญิศา    พันธวงศ์ √  53203020327490 หมายเลข 21 
22 นางสาวนันทิยา  เผา่อ้าย   ที่ ศธ. 5104.3/17197 หมายเลข 22 
 รวมทั้งหมด 20    
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ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู 
หลักฐานอ้างอิง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต บุญทาศรี √   
2 นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ ์ √   
3 นายประสิทธิ ์  สโุข √   
4 นายสัญญา  หล้าสมบูรณ์ √   
5 นายอุบล  ฟูคํามี √   
6 นายประสาน  ภัทรประสงค์ √   
7 นายชโินรส  สุทธิตานนท ์ √   
8 นายธนรฐั      อินต๊ะสาร √   
9 นางดวงนภา   สุคํา √   
10 นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร √   
11 นายประพันธ์   ธรรมรส √   
12 นายสมเจตน์ แสนขัตติยาพร √   
13 นายมนตรี    แก้วมาเมือง √   
14 นางวลัยลักษณ์  มาลัย √   
15 นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์ √   
16 นางสุภาภรณ์   พงษ์ยศ √   
17 นางวาสนา  คาระมาตร √   
18 นางสาวทินมณี  พลศิร ิ √   
19 นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ √   
20 นายอัศวิน  ก่ิงจําปา √   
21 นางสาวบุญญิศา    พันธวงศ์ √   
22 นางสาวนันทิยา  เผา่อ้าย √   
 รวมทั้งหมด 22   
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แบบสรุปการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 

 
ที ่ รายการประเมิน มี 

(คน) 
ไม่มี 
(คน) 

หมาย
เหต ุ

 จรรยาบรรณของวิชาชีพ    
1 จรรยาบรรณต่อตนเอง    
 - มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชพี บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ 

ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
22   

2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ    
 - รัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องค์กรวิชาชพี 
22   

3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    
 - รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจศิษย์และผู้รับบริการ 22   
 - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 

22   

 - ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 22   
 - ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
22   

 - ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

22   

4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ    
 - พึงช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดม่ันในระบบ

คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
22   

5 จรรยาบรรณต่อสังคม    
 - พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

22   

 รวมทั้งหมด 22     
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ข้อกําหนดที่ 6.3   จัดระบบสารสนแทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 41       ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
ความตระหนัก   (Awareness) 
 สถานศึกษามีการวางแผนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา ระบบการเรียนรู้ ระบบการบริหาร
จัดการ ระบบครูและบุคลากร ระบบการเงินและทรัพยากร 
 
การดําเนินงาน   (Attempt) 
 สถานศึกษาได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการอาชีวศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระบบเปิดและระบบเทียบโอนประสบการณ์ สร้างความแข็งแกร่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ ฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมการเข้าปฏิรูปการศึกษา ดําเนินการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตามองค์ประกอบต่อไปน้ี 
 1. มีข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการตดัสินใจที่เป็นปัจจุบัน 
 2. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ 
 3. มีระบบฐานข้อมูลท้ังหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายสถานศึกษา 
 4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
 5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
 ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ดาํเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบที่กําหนดให้ จํานวน 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 41 
 
 อยู่ในระดับ            �   ด ี             (ปฏิบัติข้อ 1 – 4 หรือ ครบ 5 ข้อ) 
        �  พอใช้    (ปฏิบัติข้อ 1 – 3)  
                  �  ปรับปรุง    (ปฏิบัติข้อ 1 – 2 หรือไม่ดําเนินการ)   
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     6   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับผลการ
ประเมินในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

39 . ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 

3 1 4 

40 .ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ  

3 1 4 

41 .ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

3 1 4 

เฉลี่ยรวม 4 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  6  
 อยู่ในระดับ     �   ดีมาก    �  ดี     � พอใช้    �  ควรปรับปรุง    � ต้องปรับปรุง 
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มาตราที่   7      มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อกําหนดที่ 7    สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่   42    ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง 
                      ต่อเน่ือง 

 
ความตระหนัก    (  Awareness  ) 

  วิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน และได้กําหนดแผนการจัดการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดโครงการไปศึกษาดูงานระบบงานประกันฯวิทยาลัยที่เด่นด้านการ
จัดระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  อีกท้ังยังจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ  
 
การดําเนินงาน    (Attempt )   

  วิทยาลัยฯได้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตามตัวบ่งชี้และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และเตรียมรับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 และได้จัดอบรมระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากรทุคนอีกทั้งยังนําบุคลากรไปศึกษาดูงานระบบงานประกันฯ ณ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษเชียงราย  แล้วให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และส่งผลมายังคณะกรรมการจัดทํา 
SAR ได้ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนในการพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   

 วิทยาลัยได้มีกลไกลในการประกันคุณภาพภายในโดยได้ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ 
2. รายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทราบ 
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามเรื่องระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯกับผู้รับผิดชอบตาม

ตัวบ่งชี้ 
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ตัวบ่งช้ีที่ 42  
  
          อยู่ในระดับ      �       ดี (มีการปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้อ)       
   �       พอใช้ ( ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 )        
   �       ปรับปรุง ( ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือไม่ได้ดําเนินการ ) 
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ตัวบ่งชี้ที่   43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก    (  Awareness  ) 
  วิทยาลัยฯ  ได้จัดการบริหารงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาได้กําหนดแผนการ

พัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่างๆและได้วางแผนพัฒนาสําหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนน้อยเพื่อที่จะพัฒนา
ให้ได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
การดําเนินงาน    (Attempt )   

  วิทยาลัยฯได้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตามตัวบ่งชี้และจัดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพภายใน 
และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเตรียม
รับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และส่งผลมายังคณะกรรมการจัดทํา SAR ได้ทําการ
ตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนในการพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   

 วิทยาลัยได้มีกลไกลในการประกันคุณภาพภายในโดยได้ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ 
2. รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ตัวบ่งช้ีที่ 43 
  
      อยู่ในระดับ      �       ดี (มีการปฏิบัติครบท้ัง 3 ข้อ)       
   �       พอใช้ ( ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 )        
   �       ปรับปรุง ( ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว ) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่     7   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ระดับผลการ
ประเมินในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนการ
พัฒนาเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

รวม 

42 . ระบบกลไกลในการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

3 1 4 

43 . ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 3 1 4 
    

เฉลี่ยรวม 4 
คะแนนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
 
สรุปผลการประเมิน   

วิทยาลัย การอาชพีดอกคําใต้  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  7  
 อยู่ในระดับ    �    ดีมาก   �  ดี     � พอใช้  �  ควรปรับปรุง  � ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   
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ในแต่ละมาตรฐาน ดังน้ี 
 

มาตรฐาน ระดับผลการประเมิน 

1.การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  4.00 

2.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.30 

3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 

4.การบริการวิชาชีพสู่สังคม.  5 

5.การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  5 

6. ภาวะผู้นําและการจัดการ 5 

7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 5 

รวมเฉลี่ย 4.75 

 
สรุปผลการประเมิน 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2554 
อยู่ในระดับ    �    ดีมาก   �   ดี     � พอใช้  �  ควรปรับปรุง  � ต้องปรับปรุง 
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บทที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป 
 
 ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ พบว่ามีบางมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ ยังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต 
ทั้งน้ีเพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงพอสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
1. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดี มี ดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12 
 2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
 3. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  28,29,30,31,32 
 4. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ท่ี  33,34 
 5. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ท่ี  35,36,37,38 

6. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ท่ี  39,40,41 
 7. มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ท่ี  42,43 
2. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีดังน้ี 
 1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  2,4 
 2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  16 
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้กําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซ่ึงได้จัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุป
ภาพรวมได้ดังน้ี 

3.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
 - โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเทียบโอนความรู้ 

- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

3.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
- เพิ่มงบประมาณจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ สําหรับการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนางานอาคาร สถานที่  
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
- โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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- โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
- โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3.4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- โครงการออกหน่วยบริการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 
- โครงการติดตามความต้องการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 

3.5 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน 
- โครงการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ให้ชุมชนนําไปใช้งาน 

3.6 ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
- โครงการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
- โครงการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

      3.7 ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
  - โครงการอบรมให้ความรู้ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   
4. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

1. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ ในวิทยาลัย 
จากสถาบันการศึกษา อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

2. การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน 
3. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ

เอกชน 
4. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในเรื่องทักษะ

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ข้อมูลท่ัวไป

1.����� จํานวนประเภทวิชา ประเภทวิชา 2 2 2

2.����� จํานวนผู้บริหาร คน 3 3 3

3.����� จํานวนอาจารย์ทั้งหมด คน

3.1�� อาจารย์ประจํา คน 17 17 18

3.2�� อาจารย์อัตราจ้าง

(ทําสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

4.����� คุณวุฒิทางการศึกษา

    4.1 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร

   1.ระดับอนุปริญญา คน

   2.ระดับปริญญาตรี คน 1 1 1

   3.ระดับปริญญาโท คน 2 2 2

   4.ระดับปริญญาเอก คน

5

แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Common data set)  ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
รายการข้อมูล หน่วยนับ

คน 4 2

   4.ระดับปริญญาเอก คน

4.2 คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์

   1.ระดับอนุปริญญา คน

   2.ระดับปริญญาตรี คน 21 19 18

   3.ระดับปริญญาโท คน 1 2 2

   4.ระดับปริญญาเอก คน

5. จํานวนอาจารย์พิเศษ คน 1

6. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คน 20 16 17

7.� จํานวนนักศึกษาท้ังหมด

            (ตัวเลข ณ วันท่ี 30 มิถุนายน)

7.1�� ระดับ ปวช.

-��������� ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน

     สาขา    ยานยนต์ คน 116 121 81

     สาขา    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คน 63 47 39



ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

-��������� ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน

     สาขา   การบัญชี คน

     สาขา   คอมพิวเตอร์ คน 58 57 45

7.2�� ระดับ ปวส.

-��������� ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน

     สาขา   ยานยนต์ คน 76 51 48

     สาขา   ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คน 49 31 20

-��������� ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน

     สาขา   บัญชี คน 32 13 8

     สาขา   คอมพิวเตอร์ คน 18 9 23

8.����������������� รายรับ

8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน บาท          5,359,758    10,570,107.60     10,273,484.81

8.2 จากเงินรายได้ (ค่าบํารุงการศึกษา) บาท            827,595        736,944.79             403,878

8.3�  จากแหล่งอ่ืนๆ บาท 32,000              30,000             847,701

รายการข้อมูล หน่วยนับ

8.3�  จากแหล่งอ่ืนๆ บาท 32,000              30,000             847,701

9.����������������� รายจ่าย

9.1�� เงินเดือน บาท          4,051,620          4,446,040      4,313,270.51

9.2�� งบพัฒนาบุคลากร บาท 400,000 732,491 609,451

9.3�� งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

     นวัตกรรม
         9.3.1 จากภายในสถาบัน บาท            105,044        179,998.72             150,000

         9.3.2 จากภายนอกสถาบัน บาท              60,000

9.4� งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท            235,540             673,953             377,196

9.5� งบประมาณวัสดุฝึก บาท            223,073             173,401         144,297.75

9.6� งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา บาท            332,025             171,940             155,760

9.7� ค่าสาธารณูปโภค บาท            117,500        352,812.12          42,913.57

9.8� ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บาท      2,586,050.60         723,349.95

9.9� ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง บาท          1,524,900             470,000

- ค่าเสื่อมราคา บาท     3,569,143.64      2,541,940.58      3,619,187.74

บาท            165,044



ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
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10. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

  10.1 ระดับ ปวช. คน

-����� ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน

     สาขา....   เคร่ืองกล คน 18 18 14

     สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คน 10 4 16

-����� ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน

     สาขา....   บัญชี คน

     สาขา....   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คน 10 14 5

10.2 ระดับ ปวส. คน

-��������� ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน

     สาขา....   เคร่ืองกล คน 18 29 7

     สาขา....   ไฟฟ้ากําลัง คน 16 15 8

-��������� ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน

     สาขา....   บัญชี คน 8 4 3

     สาขา....   คอมพิวเตอร์ คน 7 5 1

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบ

       ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

รายการข้อมูล หน่วยนับ

       ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

11.1 ระดับ ปวช.

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 18 29 24

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 9 14 5

11.2  ระดับ ปวส.

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 16 23 13

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 15 11 2

12. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

12.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ี
กําหนด

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 21 22 31

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 9 14 5

12.2 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า ของรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวช.

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 52 58 37

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 22 22 5



ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
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12.3   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ี
กําหนด

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 23 44 15

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 15 9 4

12.4 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า ของรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส.

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 51 57 17

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 21 12 4

13. การมีงานทําภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ

       อาชีพอิสระ

    13.1 ระดับ ปวช.

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมท้ังการประกอบอาชีพ
อิสระ

คน 12 5 8

รายการข้อมูล หน่วยนับ

อิสระ

- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 10 14 13

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 7 10 7

13.2 ระดับ ปวส.

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 3

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมท้ังการประกอบอาชีพ
อิสระ

คน 7

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมท้ังการประกอบอาชีพ
อิสระ

คน 36

3

20

2

17
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 3

13.3 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการ 5 ระดับ 4.58(ดี) 4.34(ดี)

14. การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

14.1 หลักสูตร

- จํานวนหลักสูตรท้ังหมด หลักสูตร 3 7 7

- จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ หลักสูตร 4 7 7

14.2 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 11 9 9

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 2 4 4

  - ประเภทวิชา......... คน

12 79

รายการข้อมูล หน่วยนับ

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมท้ังการประกอบอาชีพ
อิสระ

คน

  - ประเภทวิชา......... คน

- ประเภทวิชา.........สามัญ คน 5 5 6

14.3 จํานวนคร้ังท่ีสถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบรรยาย
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คร้ัง 4 4 9

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คร้ัง 3 4 8

  14.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์

5 ระดับ 4.01 4.08 4.08

14.5 งบประมาณสําหรับวัสดุฝึก

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม บาท

        - สาขาวิชา........ยานยนต์              64,940              40,400               45,640

        - สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 75,227 70,669 38,401

        - สาขาวิชา........เทคนิคพื้นฐาน              28,852               29,528
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- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บาท

        - สาขาวิชา........   บัญชี
        - สาขาวิชา........   คอมพิวเตอร์              22,053              20,922          22,945.25
- ประเภทวิชา.........สามัญ บาท
        - สาขาวิชา........   สามัญ              12,558               24,891

14.6 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กิจกรรม 50 27 33

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กิจกรรม 19 28 25

15. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และ
นักศึกษาจํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา และงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

  -สาขา...ยานยนต์ โครงการ 16 10 10
  -สาขา...ไฟฟ้ากําลัง โครงการ 22 4 8
  -สาขา...การบัญชี โครงการ 3 2 4
 - สาขา….คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการ 9 5 5

16. การบริการทางวิชาการ

จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการทางวิชาการท่ี
ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

รายการข้อมูล หน่วยนับ

ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

� - สถานศึกษาเปิดสอนระดับ ปวช. และปวส. โครงการ 14 11 9

 17. การบริหารและการจัดการ

17.2 จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผน     ยุทธศาสตร์  เน้นการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาคมอาชีวศึกษาในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน รวมทั้งการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ     
จัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี

โครงการ 1 2 2

34 20 3917.1 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอน  และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  (20 ช่ัวโมง/ปี)

คน

                                               ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล                      

                                                      

                                                                                  (  นายสมคิด     จีนจรรยา)

                                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้

                                                                          วนัที!  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2555  



คณะผู้จัดทํา 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

นายสมคิด  จีนจรรยา ผู้อํานวยการ 
นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ ์ รองผู้อํานวยการฝา่ยพัฒนาการศึกษา 

รองผู้อํานวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นายประสิทธิ ์  สุโข  รองผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 
     รองผู้อํานวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร  
  

 
 

คณะกรรมการจัดทํา SAR 
 

1.  นายสมเกียรติ          กระจ่างพันธ์         ประธาน 
     2.  นายประสิทธิ์   สุโข    กรรมการ 
     3.  นายชิโนรส  สุทธิตานนท์             กรรมการ 

          4.  นายประสาน         ภัทรประสงค์   กรรมการ 
          5.  นายอุบล  ฟูคํามี            กรรมการและเลขานุการ 

 
 


