แผนพัฒนาสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2555

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับนี จัดทําขัน เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ
ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
โดยการระดมสมองจากทุกส่ วนในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2555 ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชรพดอก
คําใต้ เพือถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเป็ นการจัดทําแผน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ7ของงาน (PBB.) เพือกําหนดทิศทางในการบริ หารงานและการปฏิบตั ิงานทีมี
แบบแผน นําไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง และสามารถตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ ตาม
กระบวนการของ Deming Cycles (PDCA) ทังนี ตอ้ งสามารถยืดหยุน่ ได้ และสนองต่อยุทธศาสตร์
การบริ หารจัดการภายในวิทยาลัยฯเป็ นสําคัญ
บัดนี ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือได้ดาํ เนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2552
- พ.ศ.2555 เรี ยบร้อยแล้ว ซึ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาแล้ว โดยฝ่ าย
แผนงานและความร่ วมมือ
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
นักเรี ยน นักศึกษา และ สถานศึกษาต่อไป

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที 1 ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
1. ความเป็ นมา
1.1 ข้อมูลพืนฐาน ประวัติ ทีต งั ขนาด
1.2 สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย
1.3 ปรัชญาของสถานศึกษา
2. สภาพปัจจุบนั
2.1 จํานวนนักเรี ยน ครู บุคลากร อาคาร สถานที
2.2 โครงสร้างการบริ หารวิทยาลัย
2.3 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน (การใช้หลักสู ตร)
2.4 บรรยากาศ สิ งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย
3. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
4. พันธกิจของวิทยาลัย
บทที 2 การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. ด้านการบริ การวิชาชีพสู่สังคม
5. ด้านการrพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั
6. ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
บทที 3 การบริ หารและจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
1. ด้านการบริ หาราจัดการ
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.ด้านการพัฒนาบุคลากร
5. การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
6.การสอนให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Student Centered Learning)
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บทที 6 การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
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บทที 1
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
1. ความเป็ นมา
1.1 ข้อมูลพืนฐาน ประวัติ ทีตงั ขนาด
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้รับการประกาศจัดตังโดยกระทรวงศึกษาธิ การเมือวันที 18 มิถุนายน
2540 บนเนื อที 111 ไร่ 22 ตาราง ตําบลดงสุ วรรณ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
1.2 สภาพชุมชน
สภาพชุมชนเป็ นสังคมแห่งเกษตรกรรม มีการจัดทําการเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ ขา้ วโพด สวนถัว ดํา ปลูก
กระเทียม ตลอดทังปี สภาพสังคมใกล้ชิด บ้านพักอาศัยอยูต่ ิดกันรู ้จกั กัน ไปมาหาสู่กนั สังคมให้ความสนใจในการ
จัดดําเนิ นงานของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ เป็ นอย่างดี มีขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การทําบุญ
ตานก๋ วยสลากพัตร์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี รดนําดําหัวปี< ใหม่เมือง
1.3 ปรัชญาของสถานศึกษา
“คิดดี ทําดี มีคุณธรรม ผู้นําการจัดการ”
1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นองค์กรหลักในการจัดการอาชี วศึกษา และฝึ กอบรมวิชาชีพ
ให้กบั ประชาชนอย่างทัว ถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู ้ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจการอาชีวศึกษา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพ ทุกระดับอย่างทัว ถึง และเสมอภาค
2. สร้างการบริ หารและจัดการอาชีวศึกษาทีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
3. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือประกอบวิชาชีพและเพิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน
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2. สภาพปัจจุบนั
2.1 จํานวนนักเรี ยน ครู บุคลากร อาคาร สถานที

ประเภท/สาขาวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครืองกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานติดตังไฟฟ้ า
รวม
ประเทภวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน
รวม
รวมทั>งสิ>น

ข้ อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2552
ปริ ญญาตรี /
ปวช.
ปวส.
ปทส.
รวมทั>งสิ>น
ปี ปี ปี
ปี ปี
ปี ปี
1 2 3 รวม 1 2 รวม 1 2 รวม

34 27 36 97
39 26 65
40 11 16 67
18 18 36
164
101

265

16 17 16 49
19 14 33
4
49
213

8

12
45
146

359
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บุคลากร
1.
2.
3,
4.
5.
6.

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครู จา้ งสอน
เจ้าหน้าที
นักการภารโรง
คนขับรถ
รวม

11
9
5
14
5
1
45

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารอํานวยการ
อาคารฝึ กปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงานแผนกวิชาเทคนิคพืนฐาน
อาคารปฏิบตั ิการทางภาษา
อาคารเรี ยนชัว คราว
หอประชุม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

อาคาร สถานที
3 ชัน
4 ชัน
1 ชัน
1 ชัน
1 ชัน
1 ชัน

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
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2.2 โครงสร้างการบริ หารวิทยาลัย
แผนภูมกิ ารบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
ว่าทีร ้อยตรี บัณฑิต บุญทาศรี
ผูอ้ าํ นวยการ

นายประสิ ทธิ สุโข
รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

นายสมเกียรติ กระจ่างพันธ์
รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนาฯ

นายอุบล ฟูคาํ มี
ทําหน้าที รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

นายชิโนรส สุทธิตานนท์
ทําหน้าที รอง ผอ.ฝ่ ายแผนงานฯ

นายประสาน ภัทรประสงค์
หัวหน้างานพัสดุ

นายสมเจตน์ แสนขัติยาพร
หัวหน้างานกิจกรรม

นายประสาน ภัทรประสงค์
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า

นายศตธรรม บุญทาศรี
หัวหน้างานวางแผนฯ

นายประสิ ทธิJ สุโข
หัวหน้างานการเงิน

นายสัญญา หน้าสมบูรณ์
หัวหน้างานปกครอง

นายบัญญัติ อินคํา
หน.แผนกวิชาช่างยนต์

นายศตธรรม บุญทาศรี
หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลฯ

น.ส. อภิรดี ศรี วิชยั
หัวหน้างานบัญชี

นางวาสนา คาระมาตร
หัวหน้างานแนะแนว

นายสัญญา หน้าสมบูรณ์
หน.แผนกวิชาเทคนิคพืนฐาน

นายมนตรี แก้วมาเมือง
หัวหน้างานความร่ วมมือ

น.ส.ทินมณี พลศิริ
หัวหน้างานบริ หารงานทัว ไป

นายสงกรานต์ เจนใจ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นางวลัยลักษณ์ มาลัย
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

นายบัญญัติ อินคํา
หัวหน้างานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม

น.ส. กนกการญจน์ ภาชนะ
หัวหน้างานบุคลากร

นางศรี วิภา คําเหมือง
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

น.ส. กนกการญจน์ ภาชนะ
หน.แผนกวิชาการบัญชี

นางวลัยลักษณ์ มาลัย
หัวหน้างานส่ งเสริ มผลผลิตฯ

นายเฉลิมพล ชุ่มวงค์
หัวหน้างานทวิภาคี

นายอุบล ฟูคาํ มี
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายเลิศพงศ์ คําเหมือง
หัวหน้างานอาคารสถานที
นางกันย์สินีย ์ พันธ์ปัญญา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ
หัวหน้างานทะเบียน

นายปิ ยะพันธ์ ปั ญญาส่อง
หัวหน้างานสื อฯ
น.ส.ทินมณี พลศิริ
หัวหน้างานห้องสมุด
นางกมลพรรณ ภัทรประสงค์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หัวหน้างานวัดผลฯ
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2.3 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน (การใช้หลักสู ตร)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิ คยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
สาขาวิชาไฟฟ้ ากําลัง
- สาขางานติตตังไฟฟ้ า
ประเทภวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน
2.4 บรรยากาศ สิ งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย
วิทยาลัยตังอยู่ติดเขา มีบรรยากาศทีพร้อม สงบเงียบ เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ อยูไ่ กลจากสิ งยัว ยวน เช่น ร้าน
เกม ห้างสัพสิ นค้า มีความพร้อมด้านอาคารเรี ยน ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีทนั สมัย อุปกรณ์การเรี ยน ทีครบครัน และมีบุคลากรที
มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นคนรุ่ นใหม่ สนใจในการพัฒนางานด้านการสอน ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีผบู ้ ริ หาร ทีทุ่มเท
เสี ยสละ มองการไกล และใส่ ใจในการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็ นทีรู้จกั ของสังคม รักษาสิ งแวดล้อม เกือกูล สนับสนุน
บุคลากรในวิทยาลัย ให้พฒั นาตนเองอยู่เสมอ เป็ นสังคมอุดมปั ญญา และในการจัดการศึกษา ทุกรู ปแบบ
3. วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัย ปี การศึกษา...2552...... ถึง ปี การศึกษา …2555….
มุ่งมัน จัดการเรี ยนการสอน ด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานภายใต้ศกั ยภาพทีมี
อยู่ เพือให้การจัดการมีความเหมาะสมกับทรัพยากร เพือให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ทีพึงพอใจตามพืนฐานความคิด
ทีว่า Small and Smart
4. พันธกิจของวิทยาลัย ปี การศึกษา.....2552...... ถึง ปี การศึกษา …2555….
เป็ นสถานศึกษาทีจดั การเรี ยน การสอน การฝึ กอบรม ด้ านวิชาชีพ และการให้ บริ การต่าง ๆ แก่สงั คม-ชุมชน
ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจสิงแวดล้ อม ภูมิปัญญาท้ องถิน และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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บทที 2
การพัฒนาและจุดเน้ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพือให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนันสถานศึกษาจึงได้กาํ หนดจุดเน้นในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็ นด้านๆ ดังนี
1. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี>
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ทีเปลียนแปลงไป
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีทีจาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพทีเหมาะสมและ
มนุษย์สัมพันธ์ทีดี
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีสถานประกอบการหรื อหน่ วยงานพึงพอใจ
กลยุทธ์ (Strategy)
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรที
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที
เปลียนแปลงไป

เป้ าหมาย (Target) ปี
2552 2553 2554
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยน 65
70
75 •
ทีมีผลสัมฤทธิJทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์ที
กําหนดตามชันปี
•
ตัวชีวัด (KPI)

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
โครงการฝึ ก • โครงการฝึ ก • โครงการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิบตั ิ
ในสถาน
ในสถาน
ในสถาน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
• โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
นิเทศภายใน
นิเทศภายใน
นิเทศภายใน
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เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
65
70
75 • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
ความรู้ความเข้าใจใน
สามารถประยุกต์
พัฒนาผูเ้ รี ยน
พัฒนาผูเ้ รี ยน
พัฒนาผูเ้ รี ยน
หลักการด้าน
หลักการทาง
ให้มีความรู้
ให้มีความรู้
ให้มีความรู้
คณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และ
ความเข้าใจใน
ความเข้าใจใน
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ให้สามารถ คณิ ตศาสตร์มาใช้
หลักการด้าน
หลักการด้าน
หลักการด้าน
นํามาประยุกต์ใช้ในงาน แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิ
คณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
อาชีพได้
งานอาชีพอย่างเป็ น
และ
และ
และ
ระบบ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการใช้
ภาษาสื อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการใช้ภาษา
สื อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

65

70

75

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการใช้
ภาษาสื อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการใช้
ภาษาสื อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการใช้
ภาษาสื อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีทีจาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีทีจาํ เป็ น
ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม

65

70

75

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
ทีจาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
ทีจาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
ทีจาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงามใน
วิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีเหมาะสม
และมนุษย์สมั พันธ์ทีดี

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงามใน
วิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีเหมาะสม
และมนุษย์สมั พันธ์ทีดี

65

70

75

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม
ทีดีงามในวิชาชีพ
การมีบุคลิกภาพ
ทีเหมาะสมและ
มนุษย์สมั พันธ์ทีดี

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม
ทีดีงามในวิชาชีพ
การมีบุคลิกภาพ
ทีเหมาะสมและ
มนุษย์สมั พันธ์ทีดี

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม
ทีดีงามในวิชาชีพ
การมีบุคลิกภาพ
ทีเหมาะสมและ
มนุษย์สมั พันธ์ทีดี
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เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
65
70
75 • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ ความรู้และทักษะ ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
วิชาชีพ และ
วิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับ หลักสูตรสําหรับ หลักสูตรสําหรับ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ผูส้ าํ เร็จการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

1.6พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา

1.7พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะใน
การหางานทํา
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะใน
การหางานทํา
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

65

70

75

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการหางานทํา
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการหางานทํา
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการหางานทํา
การศึกษาต่อและ
การประกอบ
อาชีพอิสระ

1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาทีสถาน
ประกอบการหรื อ
หน่วยงานพึงพอใจ

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาที
สถานประกอบการ
หรื อหน่วยงานพึง
พอใจ

65

70

75

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ทีสถาน
ประกอบการหรื อ
หน่วยงานพึง
พอใจ

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ทีสถาน
ประกอบการหรื อ
หน่วยงานพึง
พอใจ

• โครงการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ทีสถาน
ประกอบการหรื อ
หน่วยงานพึง
พอใจ
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2. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี กลยุทธ์ ดงั นี>
2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที เรี ยน สถานที ฝึ กปฏิบตั ิงาน สถานทีศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทังใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อืนๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวก ทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทังในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2.2 จัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญโดยส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ระดับคุณภาพของ
พอ
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
หลักสูตรฐาน
ใช้
ร่ วมมือกับสถาน ร่ วมมือกับสถาน ร่ วมมือกับสถาน
สมรรถนะของ
ประกอบการใน ประกอบการใน ประกอบการใน
สถานศึกษาทีมีการ
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
พัฒนาตามความ
หลักสูตรฐาน
หลักสูตรฐาน
หลักสูตรฐาน
ต้องการของ
สมรรถนะที
สมรรถนะที
สมรรถนะที
ตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ความต้องการ
ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ของตลาดแรงงาน ของตลาดแรงงาน
ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
จัดการเรี ยนรู้อย่าง
จัดกระบวนการ จัดกระบวนการ จัดกระบวนการ
หลากหลาย โดยเน้น
เรี ยนรู้ทีเน้น
เรี ยนรู้ทีเน้น
เรี ยนรู้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญใน
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การฝึ กทักษะวิชาชีพ
โดยส่ งเสริ มให้ โดยส่ งเสริ มให้ โดยส่ งเสริ มให้
มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
เพือให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ตนเองตาม
ตนเองตาม
ตนเองตาม
ตามธรรมชาติ เต็ม
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
ตามศักยภาพและพึง
เต็มตามศักยภาพ เต็มตามศักยภาพ เต็มตามศักยภาพ
พอใจต่อคุณภาพการ
สอน
ตัวชีวัด (KPI)
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เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
2.3 จัดระบบ
ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
คอมพิวเตอร์ให้
จัดระบบคอมพิวเตอร์
จัดระบบ
จัดระบบ
จัดระบบ
เหมาะสมและเพียงพอ ให้เหมาะสมและ
คอมพิวเตอร์ให้ คอมพิวเตอร์ให้ คอมพิวเตอร์ให้
ในแต่ละสาขาวิชา
เพียงพอในแต่ละ
เหมาะสมและ
เหมาะสมและ
เหมาะสมและ
สาขาวิชา
เพียงพอในแต่ละ เพียงพอในแต่ละ เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
2.4 จัดสถานทีเรี ยน
ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
สถานที ฝึ กปฏิบตั ิงาน จัดสถานทีเรี ยน
จัดสถานทีเรี ยน จัดสถานทีเรี ยน จัดสถานทีเรี ยน
สถานทีศึกษาค้นคว้าให้ สถานที ฝึ กปฏิบตั ิงาน
สถานที ฝึ ก
สถานที ฝึ ก
สถานที ฝึ ก
เหมาะสมกับสาขาวิชา สถานทีศึกษาค้นคว้า
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ทังในสถานศึกษา
ให้เหมาะสมกับ
สถานทีศึกษา
สถานทีศึกษา
สถานทีศึกษา
สถานประกอบการ และ สาขาวิชา ทังใน
ค้นคว้าให้
ค้นคว้าให้
ค้นคว้าให้
แหล่งการเรี ยนรู้อืนๆ
สถานศึกษา สถาน
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
ประกอบการ และ
สาขาวิชา ทังใน สาขาวิชา ทังใน สาขาวิชา ทังใน
แหล่งการเรี ยนรู้อืนๆ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถาน
สถาน
สถาน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
และแหล่งการ
และแหล่งการ
และแหล่งการ
เรี ยนรู้อืนๆ
เรี ยนรู้อืนๆ
เรี ยนรู้อืนๆ
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

2.5 จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิง
อํานวยความสะดวก ที
เอือต่อการเรี ยนรู้

ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิง
อํานวยความสะดวก ที
เอือต่อการเรี ยนรู้

ดี

ดี

ดี

2.6 พัฒนาบุคลากรทุก
คนของสถานศึกษาใน
งานทีเ กียวข้องอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนือง

ระดับคุณภาพของการ
พัฒนาบุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาใน
งานทีเ กียวข้องอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนือง

ดี

ดี

ดี

• โครงการ
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม
และสิงอํานวย
ความสะดวก ที
เอือต่อการเรี ยนรู้
• โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานทีเ กียวข้อง
อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนือง

• โครงการ
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม
และสิ งอํานวย
ความสะดวก ที
เอือต่อการเรี ยนรู้
• โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานทีเ กียวข้อง
อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนือง

• โครงการ
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม
และสิ งอํานวย
ความสะดวก ที
เอือต่อการเรี ยนรู้
• โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ทุกคนของ
สถานศึกษาใน
งานทีเ กียวข้อง
อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนือง
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เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
2.7 ระดมทรัพยากร
ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
จากทังภายในและ
ระดมทรัพยากรจากทัง
ระดมทรัพยากร ระดมทรัพยากร ระดมทรัพยากร
ภายนอกสถานศึกษา ภายในและภายนอก
จากทังภายใน
จากทังภายใน
จากทังภายใน
ร่ วมกันจัดการศึกษา สถานศึกษาร่ วมกันจัด
และภายนอก
และภายนอก
และภายนอก
ทังในระบบและทวิ การศึกษาทังในระบบ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ภาคีอย่างมี
และทวิภาคีอย่างมี
ร่ วมกันจัด
ร่ วมกันจัด
ร่ วมกันจัด
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ
การศึกษาทังใน การศึกษาทังใน การศึกษาทังใน
ระบบและทวิภาคี ระบบและทวิภาคี ระบบและทวิภาคี
อย่างมี
อย่างมี
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

3. ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี>
3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ รวมทังด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

3.1 จัดทําระบบการดูแล
ให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนืองและมี
ประสิ ทธิภาพ

ระดับคุณภาพของการ
จัดทําระบบการดูแล
ให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนืองและมี
ประสิ ทธิภาพ

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
จัดทําระบบการ จัดทําระบบการ จัดทําระบบการ
ดูแลให้คาํ ปรึ กษา ดูแลให้คาํ ปรึ กษา ดูแลให้คาํ ปรึ กษา
ผูเ้ รี ยนอย่าง
ผูเ้ รี ยนอย่าง
ผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนืองและมี
ต่อเนืองและมี
ต่อเนืองและมี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ

12
เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• จัดกิจกรรม
• จัดกิจกรรม
ด้านวิชาการ คุณธรรม จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
จัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มด้าน
ส่งเสริ มด้าน
จริ ยธรรม และค่านิยมที ด้านวิชาการ คุณธรรม
ส่ งเสริ มด้าน
วิชาการ
วิชาการ
ดีงามในวิชาชีพ รวมทัง จริ ยธรรม และค่านิยม
วิชาการ คุณธรรม
คุณธรรม
คุณธรรม
ด้านบุคลิกภาพและ
ทีดีงามในวิชาชีพ
จริ ยธรรม และ
จริ ยธรรม
จริ ยธรรม
มนุษย์สมั พันธ์
รวมทังด้านบุคลิกภาพ
ค่านิยมทีดีงามใน
และค่านิยมที
และค่านิยมที
และมนุษย์สมั พันธ์
วิชาชีพ รวมทัง
ดีงามใน
ดีงามใน
ด้านบุคลิกภาพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
และมนุษย์
รวมทังด้าน
รวมทังด้าน
สัมพันธ์
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
และมนุษย์
และมนุษย์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
3.3จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
การอนุรกั ษ์
จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม
สิ งแวดล้อม
การอนุรกั ษ์
ส่ งเสริ มการ
ส่ งเสริ มการ
ส่ งเสริ มการ
วัฒนธรรม ประเพณี สิ งแวดล้อม
อนุรักษ์
อนุรักษ์
อนุรักษ์
และทํานุบาํ รุ ง
วัฒนธรรม ประเพณี
สิ งแวดล้อม
สิ งแวดล้อม
สิ งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม
และทํานุบาํ รุ ง
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ประเพณี และ
ประเพณี และ
ทํานุบาํ รุ ง
ทํานุบาํ รุ ง
ทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)
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4. ด้ านการบริการวิชาชีพสู่ สังคม โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี>
4.1 บริ การวิชาชีพทีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทังภาครัฐและเอกชนเพือการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพือการบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริ การวิชาชีพที
กําหนด
เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
4.1 บริ การวิชาชีพที
ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
เหมาะสมตามความ
บริ การวิชาชีพที
บริ การวิชาชีพที บริ การวิชาชีพที บริ การวิชาชีพที
ต้องการของชุมชน
เหมาะสมตามความ
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
สังคม องค์กร ทังภาครัฐ ต้องการของชุมชน
ความต้องการ
ความต้องการ
ความต้องการ
และเอกชนเพือการ
สังคม องค์กร ทัง
ของชุมชน สังคม ของชุมชน สังคม ของชุมชน สังคม
พัฒนาประเทศอย่าง
ภาครัฐและเอกชนเพือ
องค์กร ทังภาครัฐ องค์กร ทังภาครัฐ องค์กร ทังภาครัฐ
ต่อเนือง
การพัฒนาประเทศ
และเอกชนเพือ และเอกชนเพือ และเอกชนเพือ
อย่างต่อเนือง
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
ประเทศอย่าง
ประเทศอย่าง
ประเทศอย่าง
ต่อเนือง
ต่อเนือง
ต่อเนือง
4.2 จัดสรรงบประมาณ ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
เพือการบริ การวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณ
จัดสรร
จัดสรร
จัดสรร
อย่างเป็ นระบบและ
เพือการบริ การวิชาชีพ
งบประมาณเพือ งบประมาณเพือ งบประมาณเพือ
สอดคล้องกับแผนการ อย่างเป็ นระบบและ
การบริ การ
การบริ การ
การบริ การ
บริ การวิชาชีพทีกาํ หนด สอดคล้องกับแผนการ
วิชาชีพอย่างเป็ น วิชาชีพอย่างเป็ น วิชาชีพอย่างเป็ น
บริ การวิชาชีพที
ระบบและ
ระบบและ
ระบบและ
กําหนด
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
แผนการบริ การ แผนการบริ การ แผนการบริ การ
วิชาชีพทีก าํ หนด วิชาชีพทีก าํ หนด วิชาชีพทีก าํ หนด
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

5. ด้ านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย โดยมีกลยุทธ์ ดังนี>
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานที
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
5.1ส่ งเสริ ม สนับสนุน ระดับคุณภาพของการ ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
ให้มีการสร้างและ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
ส่ งเสริ ม
ส่ งเสริ ม
ส่ งเสริ ม
พัฒนานวัตกรรม
มีการสร้างและพัฒนา
สนับสนุนให้มี
สนับสนุนให้มี
สนับสนุนให้มี
สิ งประดิษฐ์งานวิจยั
นวัตกรรม
การสร้างและ
การสร้างและ
การสร้างและ
และโครงงานทีนาํ ไปใช้ สิ งประดิษฐ์งานวิจยั
พัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม
ในการพัฒนาการเรี ยน และโครงงานที
สิ งประดิษฐ์
สิ งประดิษฐ์
สิ งประดิษฐ์
การสอน ชุมชน สังคม นําไปใช้ในการ
งานวิจยั และ
งานวิจยั และ
งานวิจยั และ
และประเทศชาติ
พัฒนาการเรี ยนการ
โครงงานที
โครงงานที
โครงงานที
สอน ชุมชน สังคม
นําไปใช้ในการ นําไปใช้ในการ นําไปใช้ในการ
และประเทศชาติ
พัฒนาการเรี ยน พัฒนาการเรี ยน พัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน การสอน ชุมชน การสอน ชุมชน
สังคม และ
สังคม และ
สังคม และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

5.2จัดสรรงบประมาณ
ในการสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่ นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานทีนาํ ไปใช้
ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ระดับคุณภาพของการ
จัดสรรงบประมาณใน
การสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่ นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ดี

ดี

ดี

• โครงการ
จัดสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พัฒนา
และเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติ

• โครงการ
จัดสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พัฒนา
และเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติ

• โครงการ
จัดสรร
งบประมาณใน
การสร้าง พัฒนา
และเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติ
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กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

5.3 จัดการเผยแพร่
ข้อมูลเกียวกับการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ระดับคุณภาพของการ
จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูล
เกียวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
จัดการเผยแพร่
จัดการเผยแพร่
จัดการเผยแพร่
ข้อมูลเกียวกับ
ข้อมูลเกียวกับ
ข้อมูลเกียวกับ
การสร้างและ
การสร้างและ
การสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์
สิ งประดิษฐ์
สิ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
งานวิจยั และ
งานวิจยั และ
โครงงานที
โครงงานที
โครงงานที
นําไปใช้ในการ นําไปใช้ในการ นําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยน พัฒนาการเรี ยน พัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน การสอน ชุมชน การสอน ชุมชน
สังคม และ
สังคม และ
สังคม และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ

6. ด้ านภาวะผู้นําและการจัดการ โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี>
6.1 ใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

6.1 ใช้ภาวะผูน้ าํ และ
การมีวสิ ยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หารในการ
ผสมผสานความ
ร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และ
หน่วยงาน หรื อ
บุคคลภายนอกให้
เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพของการ
ใช้ภาวะผูน้ าํ และการมี
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หาร
ในการผสมผสาน
ความร่ วมมือของ
บุคลากรในถานศึกษา
และหน่วยงาน หรื อ
บุคคลภายนอกให้เข้า
มามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
ใช้ภาวะผูน้ าํ และ ใช้ภาวะผูน้ าํ และ ใช้ภาวะผูน้ าํ และ
การมีวสิ ัยทัศน์
การมีวสิ ยั ทัศน์
การมีวสิ ยั ทัศน์
ของผูบ้ ริ หารใน ของผูบ้ ริ หารใน ของผูบ้ ริ หารใน
การผสมผสาน
การผสมผสาน
การผสมผสาน
ความร่ วมมือของ ความร่ วมมือของ ความร่ วมมือของ
บุคลากรใน
บุคลากรใน
บุคลากรใน
สถานศึกษา และ สถานศึกษา และ สถานศึกษา และ
หน่วยงาน หรื อ หน่วยงาน หรื อ หน่วยงาน หรื อ
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
ให้เข้ามามีส่วน ให้เข้ามามีส่วน ให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัด
ร่ วมในการจัด
ร่ วมในการจัด
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
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กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชีวัด (KPI)

6.2 จัดระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

6.3 จัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการ
ความรู้เพือการ
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม

ระดับคุณภาพของ
จัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
เพือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
จัดระบบการดูแล จัดระบบการดูแล จัดระบบการดูแล
บุคลากรของ
บุคลากรของ
บุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน สถานศึกษาด้าน สถานศึกษาด้าน
คุณธรรม
คุณธรรม
คุณธรรม
จริ ยธรรม ตาม
จริ ยธรรม ตาม
จริ ยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
ดี

ดี

ดี

• โครงการ
จัดระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้
เพือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

• โครงการ
จัดระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้
เพือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

• โครงการ
จัดระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้
เพือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

7. ด้ านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี>
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนือง
7.2 เพิมประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ (Strategy)
7.1 จัดระบบกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายใน

เป้ าหมาย (Target) ปี
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2552 2553 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554-2555
ระดับคุณภาพของ
ดี
ดี
ดี • โครงการ
• โครงการ
• โครงการ
ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ตัวชีวัด (KPI)

7.2 เพิมประสิ ทธิผลของ ระดับคุณภาพของการ
การประกันคุณภาพ ระบบการประกัน
ภายใน
คุณภาพสถานศึกษา

ดี

ดี

ดี

• โครงการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

• โครงการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

• โครงการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
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บทที 3
การบริหารและจัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร
ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาดําเนินการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลกั ษณะ ดังนี
1. ด้ านการบริหารจัดการ
1.1 มีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
1.2 มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทังแผนระยะ
ยาวและแผนระยะสัน
1.3 มีการจัดตังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนิ นการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา
1.4 มีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรทังผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผเู้ กียวข้อง
1.6 มีคณะทํางานติดตามและประเมินผลเพือปรับปรุ งคุณภาพการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา
1.7 การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมี
ส่ วนร่ วมตามหลักธรรมาภิบาล
1.8 มีการสรุ ปและรายงานผลเพือกําหนดเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
2. ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทําแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม และมี
ผลงานนักเรี ยนทีเกิดจากการเรี ยนรู ้
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้และมีการเผยแพร่ สู่ชุมชน
2.5 มีการวัดผลประเมินผลทีเกิดจากการจัดการเรี ยนรู้บรู ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/รายวิชา และนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง พัฒนา
การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยงิ ขึน
2.6 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนําสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่ สู่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และหน่วยงาน
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3. ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดําเนินกิจกรรมโดยผูเ้ รี ยนโดยมีครู เป็ นผูส้ นับสนุน
3.2 เป็ นกิจกรรมทีดาํ เนินการด้วยความสมัครใจหรื อจิตอาสา
3.3 กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา
3.4 เป็ นกิจกรรมทีมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/สังคม
สิ งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ โดย
3.4.1 พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความต้องการ/ความจําเป็ นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิก ความเชือและวิถีชีวิต
3.4.2 สมเหตุสมผล คือมีหลักคิดและหลักปฏิบตั ิของกิจกรรมทีสอดคล้องกับหลักวิชาการที
เกียวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจัดกิจกรรม
3.4.3 มีภูมิคุม้ กันทีดี โดยการวางแผนกิจกรรมได้คาํ นึ งถึงความเสี ยงใน
การดําเนิ นโครงการ โดยมีขอ้ เสนอทางเลือก หากมีการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน
3.4.4 ส่ งเสริ มความรู้และคุณธรรมของผูเ้ ข้าร่ วม โดยต้องส่ งเสริ มความรอบรู ้
เปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริ มคุณธรรม เช่น ระเบียบวินยั สัมมาคารวะ ซื อสัตย์
สุ จริ ต กตัญcูกตเวที ขยันหมัน เพียร อดทน สนใจใฝ่ รู ้ และจิตสํานึกในการทําคุณประโยชน์เพือส่ วนรวม
3.5 เป็ นกิจกรรมทีหลายฝ่ ายมีส่วนร่ วม เช่น สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ
สถานประกอบการและชุมชน
3.6 ผลสุ ดท้ายคือการปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรมทีสอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้ านการพัฒนาบุคลากร
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 นําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
4.1.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นแบบอย่างทีดี
4.1.4 เผยแพร่ หลักการ แนวคิดเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ครู
4.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.2 นําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นแบบอย่างที ดี
4.2.4 เผยแพร่ หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4.3 บุคลากรทางการศึกษา
4.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.2 นําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที
4.3.3 ปฏิบตั ิตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นแบบอย่างทีดี
4.3.4 เผยแพร่ หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 นักเรียน
4.4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.2 นําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนและการดําเนินชีวิต
4.4.3 เผยแพร่ หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุ มชน
4.5.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5.2 ปฏิบตั ิตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5.3 เผยแพร่ หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การดําเนิ นงานการขับเคลือน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
5. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
แนวคิด
การสอนแบบโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู้เรื องใดเรื องหนึ งตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
อย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิเพือค้นหาคําตอบด้วย
ตนเอง จึงเป็ นการเรี ยนรู ้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้
ความหมาย
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีจดั ประสบการณ์ให้แก่
นักเรี ยนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริ ง
วัตถุประสงค์ การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานมีวตั ถุประสงค์เพือให้นกั เรี ยน
1. มีประสบการณ์โดยตรง
2. ได้ทาํ การทดลองและพิสูจน์สิ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. รู ้จกั การทํางานอย่างมีระบบ มีขนตอน
ั
4. ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
5. ได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหา
6. ได้รู้จกั วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
7. ฝึ กวิเคราะห์ และประเมินตนเอง
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ประเภทของโครงงาน
1. โครงงานแบบสํารวจ
2. โครงงานแบบทดลอง
3. โครงงานสิ งประดิษฐ์
4. โครงงานทฤษฎี
รู ปแบบการจัดทําโครงงาน
1. ชือโครงงาน
2. คณะทํางาน
3. ทีปรึ กษา
4. แนวคิด / ทีมา / ความสําคัญ
5. วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย
6. ขันตอนการดําเนิ นงาน / วิธีการศึกษา
7. แหล่ง / สถานศึกษา (ถ้ามี)
8. วัสดุ อุปกรณ์
9. งบประมาณ
10. ระยะเวลาการดําเนิ นงาน
11. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
ขั>นตอนในการสอนทําโครงงาน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานมี 4 ขันตอน คือ
1. กําหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวนักเรี ยนเอง
2. วางแผนหรื อวางโครงงาน นักเรี ยนต้องช่วยกันวางแผนว่าจะทําอะไร ใช้วิธีการหรื อกิจกรรมใด จึงจะ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
3. ขันดําเนิ นการ ลงมือทํากิจกรรมหรื อแก้ปัญหา
4. ประเมินผล โดยประเมินว่ากิจกรรมหรื อโครงงานนันบรรลุผลตามความมุ่งหมายทีกาํ หนดไว้หรื อไม่ มี
ข้อบกพร่ อง และควรแก้ไขให้ดีขึนอย่างไร
วิธีการทําโครงงาน
1. ประชุมปรึ กษาหารื อ เพือหาข้อสรุ ปเกียวกับหัวข้อของโครงงาน จากสิ งต่อไปนี
- การสังเกต หรื อตามทีสงสัย
- ความรู้ในวิชาต่าง ๆ
- จากปั ญหาใกล้ตวั หรื อการเล่น
- คําบอกเล่าของผูใ้ หญ่ หรื อผูร้ ู ้
2. เขียนหลักการ เหตุผล ทีมาของโครงงาน
3. ตังวัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน
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4. กําหนดวิธีการศึกษา เช่น การสํารวจ การทดลอง เป็ นต้น
5. นําผลการศึกษามาอภิปรายกลุ่ม
6. สรุ ปผลการศึกษา โดยการอภิปรายกลุ่ม
7. ปรับปรุ งชือโครงงาน ให้ครอบคลุม น่าสนใจ
การประเมินผลการทําโครงงาน
ครู ผสู ้ อนจะเป็ นผูป้ ระเมินการทําโครงงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินแผนผังโครงงาน
พิจารณาตามรายละเอียดดังนี
1. ชือเรื องแสดงถึงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. ชือเรื องมีความสัมพันธ์กบั เนือหาคําถามมีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความคิด
3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพืนฐานความรู ้เดิม
4. วิธีการ เครื องมือทีใช้ในการศึกษา เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนือหา
5. แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคําตอบได้
6. วิธีการนําเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนือหาและเวลา
6. การสอนให้ นักศึกษาเป็ นศูนย์ กลาง (Student Centered Learning)
โดยคํานิยามทียอมรับกันโดยทัว ไป เป็ นการเรี ยนการสอนตามความต้องการของนักศึกษา ซึ งแต่ละคนมี
ความต้องการแตกต่างกัน จึงอาจเป็ นเรื องทีทาํ ไม่ได้ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิงในห้องเรี ยนขนาดใหญ่ การวิจยั พบว่า
การสอนวิธีนีทําให้นกั ศึกษาสนใจเรี ยนมากขึน เพราะเป็ นเรื องทีเขาต้องการเรี ยน เป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของเขา ทํา
ให้มีแรงจูงใจให้เรี ยนรู ้ โดยครู เป็ นผูป้ ระสานความรู ้เพือให้นกั เรี ยนไปถึงจุดหมาย
ครู จะต้องมองว่า เราสอนใคร เพือ ให้ เขาทําอะไร และ จะสอนอย่ างไร หากรู ้พืนฐานนักเรี ยน (สอนใคร) ก็
จะสามารถจัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับพืนฐานเขาได้ และการสอนต้องให้เขาตระหนักในประโยชน์ (เพือ
อะไร) จากนันจึ งดําเนินการสอน (อย่างไร) ให้สอดคล้องและได้ประโยชน์สูงสุ ด ซึงวิธีการสอนแบบให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง น่าจะเป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพมากวิธีหนึง
วิธีการเสนอแนะในการสอนแบบนักศึกษาเป็ นศูนย์ กลาง
1. อาจารย์แจกเค้าโครงรายวิชาให้นกั ศึกษา โดยอาจารย์ไม่สอน แต่แนะแนวทางให้นกั ศึกษาคิดและ แก้ปัญหา
นักศึกษาจะต้องอ่านหนังสื อมาก่อน นักศึกษาเป็ นผูอ้ อกแบบเนื อหา กําหนดเนือหาเอง ซึ งการวัดผล จะต้องใช้
ข้อสอบทีมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ งเป็ นเรื องยากพอสมควร
2. การเรี ยนแบบโครงงาน โดยในวิชานันนักศึกษาจะต้องทําโครงงานย่อย 4 โครงการ ใช้เวลาโครงการละ 2
สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องตังปัญหาในแต่ละโครงการแล้วเชือมต่อโครงการกับทฤษฎีทีอาจารย์เสนอแนะไว้ แต่
ก่อนปิ ดรายวิชาอาจารย์ตอ้ งสรุ ปและเสริ มเพิมเติมเพือให้ครอบคลุมเนือหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ประเด็นเสนอแนะปลีกย่ อย
1. ครู ตอ้ งเก่งมากจึงจะเป็ นผูป้ ระสานวิชาการอันหลากหลายได้
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2. น่าจะปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เป็ น Student Centered Service เสี ยด้วย คือให้นกั ศึกษาบริ การตนเองในเรื องต่างๆ ซึง
จะฝึ กให้นกั ศึกษารู ้จกั รับผิดชอบมากขึน
3. วิธีนีสามารถทําได้ในการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แต่หากเป็ นระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยจะต้อง
ควบคุมขนาดชันเรี ยน และกําหนดทิศทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน
4. ความยากคือการตรวจงาน การประเมิน วิธีทีน่าทดลองคือ ให้เด็กตรวจงานกันเอง
5. น่าจะมีชนเรี
ั ยนทดลองวิธีนี อาจารย์ท่านใดต้องการทดลองโปรดแจ้งรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
6. อาจทดลองให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการกําหนดเนื อหาวิชาสัก 10 - 20 %
7. พอทําได้ในชันปี ที 3 – 4 เนืองจากนักศึกษามีความรู ้พืนฐานทีจะบูรณาการได้แล้ว ส่ วนในชันปี ที 1 – 2 นัน อาจ
ทําไม่ได้
8. สําหรับห้องเรี ยนขนาดใหญ่ รศ.ดร.ทวิช ทดลองใช้วิธีแบ่งกลุ่มทําการบ้านและตรวจการบ้านกันเองโดยการสลับ
กลุ่ม โดยเฉลยให้เฉพาะหลักการ นับว่าเป็ นการเรี ยนแบบนเป็ นศูนย์กลางในระดับหนึ งและอีกรู ปแบบหนึ ง
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บทที 4
บทบาทหน้ าทีผู้เกีย วข้ องกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
อํานาจหน้ าทีตาม พรบ.ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตราที 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ให้กาํ กับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2545
อํานาจหน้ าทีตาม พรบ.ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มาตราที 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดํากําหนดอํานาจหน้าทีจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เกียวกับการบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี
1) กํากับ ดูแลบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษากําหนด
2)เสนอความคิดต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา
เพือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาพิจารณา
3) ให้ความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีบญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี กฎหมายอืน หรื อตามที อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษา
มอบหมาย
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน ประกอบด้วย
1.ประธานกรรมการ
2.กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง
จํานวนหนึ งคน
3.กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนครู
จํานวนหนึงคน
4.กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จํานวน 1 คน
5. กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จํานวนหนึ งคน
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6.กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า
จํานวนหนึ งคน
7.กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์ หรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพืนที จํานวนหนึ งรู ป หรื อหนึง
คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวน สองรู ป หรื อสองคน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
8.กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนหนึงคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนหกคนสําหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่
9.ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการการสถานศึกษาและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ าม ดังนี>
1.มีอายุไม่ตาํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
5. ไม่เป็ นคู่สัญญากับสํานักงานเขตพืนที การศึกษา หรื อสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาในเขต
พืนทีการศึกษานัน
ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการ
แต่งตังใหม่อีกก็ได้แต่จะดํารงตําแหน่ งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษาให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที ทําให้เสื อมเสี ยต่อสถานศึกษาหรื อ
หย่อนความสามารถ
4. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3หรื อ4
5. พ้นจากการเป็ นภิกษุ เฉพาะกรรมการซึงเป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
ในกรณี ทีประธานกรรมการหรื อกรรมการ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนิ นการ
สรรหา เลือก และแต่งตังประธานกรรมการหรื อกรรมการแทนภายใน 90 วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ ม่
ถึง 180 วัน จะไม่ดาํ เนิ นการก็ได้ให้ผซู ้  ึ งได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องผู ้
ซึ งแทนตน
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา
บทบาทหน้ าทีของผู้อํานวยการสถานศึกษา
1. อํานาจหน้ าทีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่ งชาติ
1) จัดรู ปแบบการศึกษา ม.15
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30
3) บริ หารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39
4) เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 6) ปกครองดูแลบํารุ งรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59
7) พัฒนาบุคลากร นักเรี ยนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66
2. อํานาจหน้ าทีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1) ผ่อนผันการส่ งเด็กเข้าเรี ยน ม.6
2) เป็ นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่ อง พิการ ด้อยโอกาสในรู ปแบบเหมาะสม ม.12
4) ดําเนิ นการอืนๆ ตามกฎหมายกําหนด
3. อํานาจหน้ าทีของผู้บริ หารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริ หาร ศธ. 2546 (ม.39)
1) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 2) บริ หารกิจการสถานศึกษา
3) ประสานระดมทรัพยากร
4) เป็ นผูแ้ ทนสถานศึกษา
5) จัดทํารายงานประจําปี ต่อ กก.เขตพืนที
6) อนุมตั ิประกาศนียบัตร วุฒิบตั ร
7) อืนๆ ตามทีผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับมอบหมาย
8) ตามทีได้รับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบตั ิราชการแทน) ม.44-45
- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา - ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา
4. อํานาจหน้ าทีของผู้บริ หารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่ งส่ วนราชการในสถานศึกษา 2546
1) วิเคราะห์ จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา
2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
3) เสนอขอจัดตังเงินอุดหนุนทัว ไป
4) แต่งตังอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ
5. อํานาจหน้ าทีของผู้บริ หารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1) ควบคุมดูแลการบริ หารงานบุคคล ม.27(1)
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)
3) ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)
5) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานครู ม.27(5)
6) ปฏิบตั ิหน้าทีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)
7) สัง ให้ครู ฯออกจากราชการกรณี ขาดคุณสมบัติ ม.49
8) สัง บรรจุแต่งตังครู ผชู้ ่วย ครู บุคลากร ม.53(4)
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9) สัง ครู ทีทดลองปฏิบตั ิราชการออก ม.56 วรรคสอง
10) สัง ให้ครู พน้ ทดลองทํางานต่อไป ม.56 วรรคสอง
11) สัง ครู ทีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64
12) สัง ให้ครู รักษาการในตําแหน่ง (ตําแหน่งว่าง) ม.68
13) สัง เลือนขันเงินเดือนข้าราชการครู ม.73
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครู ดีเด่น ม.75
15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.78
16) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี ม.79
17) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81
18) รักษาวินยั อย่างเคร่ งครัด ม.82
19) เสริ มสร้างพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ม.95 98
20) อนุญาต ยับยังอนุญาตลาออก ม.108
21) สัง แต่งตังกก.สอบสวนกรณี กล่าวหาไม่เลือมใสปกครองฯ ม.110 (4)
22) สัง ให้ครู ออกจากราชการ ในกรณี ต่างๆ เช่น เจ็บป่ วย ยุบตําแหน่ง ไร้ประสิ ทธิภาพ จําคุก
6. อํานาจหน้ าทีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอืน เช่น
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนนักศึกษา พ.ศ.2548
- กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบตั ิหน้าทีพนักงานเจ้าหน้าทีส่งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนฯ พ.ศ.2548
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการตังชือสถานศึกษา พ.ศ.2547
-รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรื ออนุโมทนา พ.ศ. 2547
-รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปี เกิดของนักเรี ยนนักศึกษา 2547
- รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุ ทธิ และหนังสื อรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกเงินบํารุ งการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547

3. ครู - อาจารย์ และบุคลากรอืน ๆ
ครู คือ บุคคลทีมีหน้าที หรื อมีอาชีพในการสอนนักเรี ยน เกียวกับวิชาความรู ้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการ
ปฏิบตั ิและแนวทางในการทํางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคํานึ งถึงพืนฐานความรู ้ ความสามารถ
และเป้ าหมายของนักเรี ยนแต่ละคน
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ครู ประจําชัน หมายถึง ครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยนในห้องเรี ยนหรื อชันเรี ยนหนึ ง ๆ เป็ นเวลาหนึ งภาคเรี ยนหรื อหนึ งปี
การศึกษา พร้อมทังทําหน้าทีธุรการประจําห้องเรี ยน
ในอดีตความสัมพันธ์ของครู ประจําชันจะเปรี ยบเสมือนผูป้ กครองคนทีสอง ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ อบรมสัง
สอน ช่วยแก้ปัญหา และเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับบ้าน อันเป็ นผลทําให้ครู และโรงเรี ยนได้รับความ
ศรัทธาพร้อมทังมีบุญคุณต่อนักเรี ยนและครอบครัว
ระบบการศึกษาส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนทัว โลกมีการนักเรี ยนออกเป็ นชัน ๆ เป็ นห้อง ๆ เพือความสะดวกต่อ
การเรี ยนการสอน และการดูแลปกครอง รวมทังทํากิจกรรมอืน ๆ โดยเรี ยกเรี ยกว่า "ห้องเรี ยน" หรื อ "ชันเรี ยน"
(Classroom) และเรี ยกเพือนร่ วมชันเรี ยนเดียวกันว่า "เพือนร่ วมชัน" (Classmate)
4. ผู้ปกครองและชุมชน
1. เลียงลูกอย่างมีสติปัญญา มิใช่แค่ให้กาํ เนิด แต่ตอ้ งอบรม เลียงดู ให้การศึกษา พ่อแม่ผปู ้ กครองต้องให้
เวลา เพือช่วยพัฒนาลูกให้โตทังกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณ และศีลธรรม เป็ นแบบอย่างทีดีมีพลังในการ
เลียงดูลูกๆ
2. เน้นนิ สยั ลูกให้มีคุณธรรม อาจเป็ นการเล่าเรื องสังสอนลูก ยําเตือนบ่อยๆ ขณะลูกยังเล็กๆ สอนได้ ให้
เขามีวินยั ของตนเอง รับผิดชอบ มีเมตตา รักการงาน อดทน ซื อสัตย์ กตัญcู จริ งใจ และศรัทธา
3. จัดลําดับค่านิ ยม เพือเอือต่อการใช้เสรี ภาพและความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความยุติธรรม และ
รอบคอบ เพือความปรองดอง สันติสุข และประโยชน์ของส่วนรวม
4.ประชาชนมีหน้าทีปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ ต้องสนับสนุนอํานาจบ้านเมือง เพือประโยชน์ของ
สังคมส่ วนรวม การยอมอยู่ใต้บงั คับบัญชาของเจ้าหน้าที และความรับผิดชอบ เรี ยกร้องให้เสี ยภาษี ให้ใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตัง และป้ องกันประเทศ

28

บทที 5
บทบาทหน้ าทีข องผู้เรียน
1.

2.

บทบาทหน้ าทีของผู้เรียนควรมีดังนี>
1.รู ้จกั ตนเองทุกด้าน ทังความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม อารมณ์และบุคลิกภาพด้วยการสํารวจ
วิเคราะห์และประเมินตนเองตามสภาพจริ ง
2.รู ้จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและปรับปรุ งพัฒนา
3.รู ้จกั วิธีเรี ยนทีเหมาะสม
4.วางแผนชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5.ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ืนทังด้านการเรี ยน การแก้ปัญหา และการปรับตัว
6.มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน พัฒนาและแก้ไขปั ญหาของสถานศึกษา
ข้ อกําหนดทีนักศึกษาต้ องปฏิบัติ
1. ไม่ทุจริ ตในการสอบ
2. ตังใจศึกษาเล่าเรี ยน เชือฟั งคําสังสอนของครู อาจารย์

3. แต่งกายและไว้ทรงผมตามคู่มือนักเรี ยนทุกประการ ไม่ตกแต่งเครื องประดับ ไม่ไว้เล็บ ทําเล็บ แต่งหน้า
เมือสวมเครื องแบบนักเรี ยนไม่วา่ จะอยู่ในสถานทีใด
4. ห้ามนําสิ งเสพติดเข้าเสพติดทุกชนิดมาโรงเรี ยนหรื อมีไว้ครอบครอง
5. ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาในบริ เวณวิทยาลัยเว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
6. ช่วยประหยัดนํา ประหยัดไฟ วัสดุสินเปลืองของทางโรงเรี ยน และ ช่วยรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยให้อยู่
ในสภาพทีดี
7. ไม่ขีดเขียนโต๊ะและเก้าอีเรี ยน ทําความสะอาดกระดานดํา และ รักษาความเป็ นระเบียบของห้องเรี ยนทุก
ครังทีเปลียนวิชา หรื อ เปลียนห้องเรี ยน
8. ทําความสะอาดก่อนและหลังออกจากห้องนําทุกครัง ไม่ส่งเสี ยงดัง
9. รักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไม่ทาํ ลาย หรื อ ทําให้ชาํ รุ ดหักพัง ถ้าทําลายเสี ยหายต้องชดใช้ตามราคา
ของในปั จจุบนั
10. ไม่จงใจละเมิดระเบียบ ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ งของโรงเรี ยนอันจะนํามาซึ งความเสื อมเสี ยแห่ งสถาบัน ทัง
ต่อตนเองและครอบครัว
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2. กฎระเบียบของวิทยาลัย
ให้นกั เรี ยน นักศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบของงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพดอกตําใต้
3. การร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยน นักศึกษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรม ต่างๆดังนี
1 กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
2 กิจกรรมในชัว โมงกิจกรรม
3 กิจกรรมทีวิทยาลัยจัดเนื องในวันสําคัญๆ
4. คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักศึกษา

คุณลักษณะที 1
คุณลักษณะที 2
คุณลักษณะที 3
คุณลักษณะที 4
คุณลักษณะที 5
คุณลักษณะที
คุณลักษณะที
คุณลักษณะที
คุณลักษณะที

6
7
8
9

คุณลักษณะที 10
คุณลักษณะที 11

คุณลักษณะคนดีศรีวิทยาลัย
Characteristics of Good Vocational student
รักษาความสะอาดของร่ างกายทีอยูอ่ าศัย สถานศึกษาและชุมชน
Keep body, home, college, and community clean.
การมีจิตสํานึ ก และร่ วมกันอนุรักษ์ สิ งแวดล้อม
Be aware lf and provide cooperation in conserving the environment
การมีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
Practice a democratic way of life.
การประหยัด นิยมไทย และเก็บออม
Be economical and appreciate Thai products and culture
การมีคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักศาสนาทีตนนับถือ
Be moral and follow religious principal.
การปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทแบบไทย Practice Thai customs and good manners.
การมีวินยั จราจร Obey the traffic roles.
เป็ นคนตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที Be punctual and responsible
การปฏิบตั ิตนในการเข้าแถวเรี ยงลําดับก่อน-หลังในการเข้ารับการบริ การต่าง ๆ
Queue to receive services.
การปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาและชุมชน
Follow the regulations if the college and the community
การไม่พวั พันสิ งเสพติดให้โทษ Be not become involved with illegal drugs.
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บทที 6
การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
1. การวางแผนการจัดงบประมาณ
1.1 จํานวนผู้เรียน
ระดับชั>น
ปวช. ปี ที 1
ปวช. ปี ที 2
ปวช. ปี ที 3
ปวส. ปี ที 1
ปวส. ปี ที 2
รวม

ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553
100
100
75
75
70
70
40
40
35
35
320
320

ปี พ.ศ.2554
125
100
90
40
35
390

ปี พ.ศ.2555
150
125
110
40.
35
460

1.2 ประมาณการรายรับ
รายการ
เงินทุนทีจดั หา
เงินทีได้รับจากรัฐ
เงินอืน ๆ
รวม

ปี พ.ศ.2552
100,000
10,000,000
100,000
10,000,000

ปี พ.ศ.2553
100,000
10,000,000
100,000
10,000,000

ปี พ.ศ.2554
100,000
11,000,000
100,000
11,200,000

ปี พ.ศ.2555
100,000
12,000,000
100,000
12,200,000

1.3 ประมาณการรายจ่าย
รายการ

ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555

1. ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. ด้านการบริ การวิชาชีพสู่สังคม
5. ด้านการrพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั
6. ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ

100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000

100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000

200,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
200,000

รวม

11,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

31

2. แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ด้านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านการบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั
ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย วข้ อง

รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ
รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ
รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนาฯ
รอง ผอ.ฝ่ ายแผนงาน
รอง ผอ.ฝ่ ายแผนงาน
รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรฯ

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
งานกิจกรรม
งานความร่ วมมือ
งานความร่ วมมือ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรฯ
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ภาคผนวก

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ……วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้…………………………………………………….
ที…
 งานประกันฯ 05/2552……………… วันที. ........25 พฤศจิกายน 2552......................................
เรือง...รายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรียน ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
ตามทีศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่ วมกับคณะกรรมการได้เข้านิ เทศ กํากับ ติดตาม ดูแล
และตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที 16-17 กรกฎาคม 2552โดยนายสุ บิน แพทย์รัตน์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เป็ นผูน้ ิ เทศ ความทราบแล้วนัน
ดังนันงานประกันคุณภาพฯ จึงขอสรุ ปรายงานผลการนิ เทศและข้อเสนอแนะ เพือจะนําไปสู่การรับรองและ
การประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ.
ต่อไป ตามรายละเอียดทีแนบ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาดําเนิ นการต่อไป

(นางศรี วิภา คําเหมือง)
ทําหน้าทีพิเศษ เจ้าหน้าทีงานประกันคุณภาพฯ
(นายอุบล ฟูคาํ มี)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(นายชิโนรส สุ ทธิตานนท์)
ทําหน้าทีรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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รายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ระหว่ างวันที 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2552
ชือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
ผูน้ ิเทศ
นายสุ บิน แพทย์รัตน์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
วันเดือนปี ทีนิเทศ
16-17 กรกฎาคม 2552
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมือวันที 22-24 กุมภาพันธ์ 2552 ผลไม่ผา่ น
ชือผูอ้ าํ นวยการ ว่าทีร้อยตรี บณ
ั ฑิต บุญทาศรี
1. สาเหตุของการไม่ ผ่านการประเมินจาก สมศ./ได้คะแนนในระดับพอใช้
ขาดการเตรี ยมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนือง ขาดข้อมูลที สมศ. ต้องการตามตัวชีวัดทีอยู่ในระดับพอใช้ สมศ.ให้ส่งข้อมูลภายหลัง
เพือสรุ ปก็ไม่มีการจัดส่ งให้ มีการจัดทําแผนพัฒนาให้ สมศ. แต่ไม่มีการทําโครงการกิจกรรมตามทีเสนอ
สมศ. ขาดการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. การพัฒนาตัวบ่ งชี>ทีเป็ นจุดอ่ อน
มาตรฐานที 1 การประกันคุณภาพภายใน (ระบบกลไกลการประกันคุณภาพภายใน)
ได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถานทีและ
วัสดุ อุปกรณ์ แต่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เสนะแนะ -ให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ
มาตรฐานที 2 คุณภาพผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ความพึงพอใจของนายจ้าง)
ได้พฒั นาการติดตามผูส้ าํ เร็จการศึกษาโดยใช้ไปรษณี ยบัตร ใช้กลุ่มเพือน ทําทําเนียบรุ่ น
และทําเนียบสถานประกอบการเพือการติดติอประสานงาน มีการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
มาตรฐานที 3 การจัดการเรี ยนการสอน(ผูเ้ ชียวชาญมาให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีมีต่อการสอน งบประมาณสําหรับวัสดุฝึก ความพร้อมของศูนย์วิทยบริ การ)
มีการเชิญผูเ้ ชียวชาญ ภูมิปัญญามาให้ความรู ้เพิมมากขึนแต่ยงั ไม่ถึงเกณฑ์ดี
เสนอแนะ -ให้ทาํ แผนเชิญผูเ้ ชียวชาญตามเกณฑ์ตวั บ่งชี
ยังขาดการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการสอน
เสนอแนะ -ให้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็ นด้านการสอน สื อการสอน ความพอเพียง
ของวัสดุครุ ภณั ฑ์ การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริ การ
งบประมาณสําหรับวัสดุฝึกมีการเพิมขึนอยู่ในเกณฑ์ดี
ศูนย์วิทยบริ การมีการพัฒนามีการจัดซื อหนังสื อ และเครื องคอมพิวเตอร์สาํ หรับบริ การเพิมมากขึน
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3. การนําข้ อเสนอแนะของ สมศ. มาพัฒนาปรั บปรุ งและการเตรียมความพร้ อมในการประเมินรอบใหม่
วิทยาลัยได้พฒั นาปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพ แต่ครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในตัวบ่งชีได้
เสนอแนะให้
-จัดทําระบบฐานข้อมูลตาม Common Data Set ไว้ 5 ปี
-ทําแผนเชิ งรุ กในการพัฒนาตัวบ่งชี
-ความเป็ นหนึ งในการพัฒนาองค์กร
-ควรมีคณะกรรมการเข้าไปช่วยเหลือและประเมินก่อนที สมศ. จะเข้าประเมินใหม่
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด
ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเมือวันที 16-17 กรกฎาคม 2552 ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ได้คะแนนเฉลีย 4.34 มีตวั บ่งซึ งต้องพัฒนาคือ
ตัวบ่ งชี>ที 12 ร้อยละของงบประมาณทีสถานศึกษาจัดซื อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
เสนอแนะ
-ให้มีการจัดทําแผนการฝึ กในแต่ละรายวิชา และมีพฒั นาการรวบรวมข้อมูลของงาน
วางแผนฯ
ตัวบ่ งชี>ที 24 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีออกกลางคันเมือเทียบกับแรกเข้า อยู่ในระดับพอใช้
มีจาํ นวนนักศึกษาทีจบการศึกษาร้อยละ 71
-ให้รีบแก้ไขการออกกลางคันของนักศึกษาโดยทุกฝ่ ายทุกคนมีส่วนร่ วม
เสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปรับปรุ ง
เสนอแนะ
-ให้พฒั นาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการทังระบบ

อ้างถึง หนังสื อรายงานผลการนิเทศ กํากับ ดูแล ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และสถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนื อ ระหว่างวันที 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิ งหาคม 2552
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สรุปข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา 2552
เมือ วันที 16-17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ข้ อควรปรับปรุ งแต่ละมาตรฐานดังนี>
มาตรฐานที 1 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรั บปรุ ง
ตัวบ่งชีที1 - ควรตรวจสอบยอดนักเรี ยนนักศึกษาตามตาราง Common Data Set ให้ตรงกัน
- จัดตารางให้ชดั เจน เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย
ตัวบ่งชีที2 – ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครู จดั กิจกรรม/โครงการ ส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรม
การเรี ยน การสอนเพิมมากขึน
ตัวบ่งชีที3 – ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยน การสอน ให้นกั ศึกษาได้พฒั นาด้าน
ภาษาต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม พีสอนน้อง,เพือนสอนเพือน
- ควรให้ครู ผสู้ อนเพิมทักษะด้านภาษา ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ตัวบ่งชีที4 – ให้ปรับตารางการนําเสนอข้อมูลและจัดทําเอกสารให้ตรวจสอบง่าย
- ปรับยอดนักเรี ยน ให้ตรงกับ CDS (Common Data Set)
ตัวบ่งชีที5 – ควรจัดให้ครู ผสู้ อนประสานกับอาจารย์ทีปรึ กษาโดยตรงในเรื องของการขาด กิจกรรมของ
นักเรี ยน นักศึกษา
ตัวบ่งชีที6 – ปรับตารางให้ดูง่ายโดยแสดงจํานวนแรกเข้าเพิมเติมเพือสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึน
ตัวบ่งชีที7
ตัวบ่งชีที8

-

ตัวบ่งชีที9 – ควรมีการติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทียบโอนประสบการณ์
สิ งต้องพัฒนาอันดับ 1 คือตัวบ่งชีที 3
มาตรฐานที 2 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรั บปรุ งและเสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 10 – ควรมีการประเมินแผนการเรี ยนอย่างต่อเนื อง เพือนําผลทีได้มาปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชีที 11 – กระบวนการนิเทศ การประเมินครู ผสู้ อน ต้องมีการจัดระบบให้ชดั เจน
ตัวบ่งชีที 12 – การเก็บข้อมูลเรื องการจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ไม่ชดั เจน
- ควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร งบประมาณในการวางแผนการใช้เงินประจําปี
ตังบ่งชีที 13 – ควรจัดระบบและมีการวางแผนการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทีมีอยู่ให้เหมาะสมกับการใช้งานการ
เรี ยนการสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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ตัวบ่งชีที 14 – ควรปรับปรุ งพัฒนาห้องสมุดจากเดิมให้เป็ นศูนย์วิทยบริ การ และเหมาะสมต่อ
การเรี ยนการสอน
- จัดระบบสื บค้นเพือช่วยในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมากขึน
- พืนทีปฏิบตั ิการงานวิชาชีพพืนฐาน ควรพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
ตัวบ่งชีที 15
ตัวบ่งชีที 16 – ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื องในแต่ละสาขาวิชา
- ควรจัดระบบและทําคู่มือปฏิบตั ิงานแต่ละสายงานเพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความ
ต่อเนือง และมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชีที 17 – ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนือง เพือระดมทรัพยากร
มาสนับสนุนในภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชีที 18 – ควรมีการสรุ ปกิจกรรมทีได้ดาํ เนิ นการให้ชดั เจน
ตัวบ่งชีที 19
ตัวบ่งชีที 20 – จํานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชามีนอ้ ย เมือเทียบกับครู ผสู ้ อน ควรเพิมยุทธศาสตร์ แนะแนว
การศึกษาต่อให้หลายวิธี
ตัวบ่งชีที 21 – สถานศึกษาควรเพิมยุทธศาสตร์ แนะแนวศึกษาต่อให้หลายวิธีมากขึน
มาตรฐานที3 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรั บปรุ งและเสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 22 – ครู ทีปรึ กษาควรมีการพบผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ในการพบแต่ละครังเพือให้คาํ ปรึ กษาชีแนะใน
ด้านต่างๆได้อย่างทัว ถึง
ตัวบ่งชีที 23 – ควรมีการตรวจหาสารเสพติดซําให้ครบทุกคน
- หาสาเหตุและแก้ไข้นกั เรี ยน นักศึกษาทีไม่ยอมเข้ารับการตรวจ
ตัวบ่งชีที 24 – ข้อมูลตัวเลขไม่สัมพันธ์กบั นักเรี ยนแรกเข้า
- ขาดข้อมูลสาเหตุการออกกลางคันและข้อมูลการพักการเรี ยน
- ควรจดบันทึกคําร้องขอลาออกว่ามีสาเหตุใดหรื อ เหตุผลใดบ้าง
- สรุ ปแยกสาขาวิชา .........การศึกษาให้ละเอียด
ตัวบ่งชีที 25 - ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการเข้าร่ วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเพือนํา
ผลมาประเมินไปปรับปรุ งให้ดียงิ ขึน
ตัวบ่งชีที 26 – การใช้จ่ายเงินงบประมาณดําเนินการควรมีความชัดเจน
มาตรฐานที 4 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรั บปรุ งและเสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 27 -
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ตัวบ่งชีที 28 - การกําหนดงบค่าดําเนินการยังไม่ถกู ต้องทําให้ร้อยละของงบประมาณดําเนิ นการตํากว่าความ
เป็ นจริ ง ควรเป็ นร้อยละ 4.64 ของงบดําเนิ นการ
- ควรนําผลการประเมินตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ฝึ กอบรมได้อย่างเป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรมทีชดั เจน
มาตรฐานที 5 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรับปรุ งและเสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 29 – จํานวนนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ ในระดับ ปวส. น้อยกว่า 8 เรื องต่อปี มีผลทําให้
ร้อยละตํากว่าเกณฑ์
- ควรระบุนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานทีใช้ประโยชน์ได้ทงั
การเรี ยน การสอน และการประกอบอาชีพ หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิน และประเทศชาติ
- เอกสารแสดงจํานวนนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานทีนาํ เสนอควรมีการแยก
ตามสาขางาน
ตัวบ่งชีที 30 – ระบุงบประมาณทีใช้ในการดําเนินกิจกรรมน้อยกว่า ในการใช้งบประมาณจริ ง
ควรเพิมหลักฐานเกียวกับการอนุมตั ิปรับแผนการใช้งบประมาณ (ในแผนเงินน้อย)
ตัวบ่งชีที 31 มาตรฐานที 6 ตัวบ่ งชี>ทีควรปรับปรุ งและเสนอแนะ
ตัวบ่งชี ที 32 – มีโครงการทีบรรจุไว้ในแผนฯ แต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ เนื องจากงบประมาณไม่เพี ยงพอ ทําให้
ผลสัมฤทธิJ ไม่ได้ตามเกณฑ์
- เปลียนบุคลากรบ่อย เอกสารจึงหายไปพร้อมกับบุคลากร
- ควรแนบเอกสาร การประชุมทําแผนด้วย
- ให้ปรับปรุ งการสรุ ปผลโครงการเป็ นรายงานผลการดําเนิ นงานโครงการพร้อมทังเพิม ผลการ
ดําเนิ นงาน สรุ ปผลการดําเนิ นงาน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการใน
ครังต่อไป
ตัวบ่งชี ที 33 – เอกสารสรุ ปจํานวนบุ คลากรทังหมดไม่ครบถ้วน ขาดตําแหน่งและวุฒิการศึกษา สาขาที
สอน และหน้าทีพิเศษ
- เอกสารสรุ ปการประเมินจํานวนครู ทีผา่ นมามีเฉพาะฝ่ ายวิชาการ ควรมีทุกฝ่ าย
- เอกสารสรุ ปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่มี
- การรายงานผลการดําเนิ นงานของโครงการไม่สมบูรณ์ ขาดผลการดําเนินงาน ปั ญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชีที 34 – เครื องคอมพิวเตอร์ไม่พอเพียงกับนักเรี ยน นักศึกษา (มี15 เครื อง)
- ข้อมูลบนเว็บไม่เป็ นปัจจุบนั
- มีระบบฐานข้อมูลทีประสานกับเครื องทํางานของสถานศึกษาแต่การใช้งานยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มีระบบป้ องกันความปลอดภัยตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
.......................................................................................................................................................................
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จุดทีควรพัฒนา
1. การเขียนแผนการเรี ยนรู ้ แบบฐานสมรรถนะ ควรให้ครู แต่ละงานเขียน แผน 1 รายวิชาเพื อปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสู ตรรายวิชาทีชดั เจน หลักการทําแผนไปใช้ในการสอนจริ ง โดยนําผลจากการบันทึ กหลัง
การสอนไปใช้ประโยชน์
2. ควรจัดระบบการนิ เทศภายในให้ชดั เจน พร้อมบันทึกกิจกรรมการนิเทศเพิมการพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. ควรจัด ให้มีการประเมิ นผูส้ อนรายวิ ชาเพื อพัฒ นาสู่ คุ ณ ภาพการสอนได้อ ย่างชัด เจน ส่ งผลสัมฤทธิJ
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาปรับปรุ งพืนทีปฏิบตั ิงานของโรงฝึ กงานพืนฐาน
2. ควรพัฒนาปรับปรุ งพืนทีปฏิบตั ิงานของสาขางานยานยนต์ให้เป็ นสัดส่ วน
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