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แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อมูลทั่วไป
(สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน)
๑. ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลรํองกาศ อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
รหัสไปรษณีย์ ๕๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔ ๕๔๒ ๘๘๒ โทรสาร ๐-๕๔ ๕๓๔ ๖๑๙
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ครู/อาจารย์ประจา จานวน ๒๐ คน และครู/อาจารย์พิเศษ จานวน ๑๕ คน
นักศึกษาทัง้ หมดของปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๘,๖๗๔ คน
๑.๑ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนตั้งแตํ ๓-๒๒๕ ชั่วโมง (หรือมากวํานี)้
๑.๒ เปิดสอนสาขาวิชา
๑.๒.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาหรับบุคคลทั่วไป
- การซอยผมดัดผม
- พิมพ์ดดี ไทยเบือ้ งต๎น ๑
- การสระผม-เซ็ทผม
- งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา
- เทคนิคการทาสปามือและเท๎า
- เดินสายไฟฟูาในอาคาร
- เทคนิคการแตํงหน๎านวดหน๎า
- การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- การขัดตัวนวดน้ามันในธุรกิจสปา
- ชํางเชื่อมไฟฟูาเบื้องต๎น
- การซอยผมฟรีสไตล์หญิง
- ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
- เทคนิคการเกล๎าผมถักเปีย
- งานจักรยานยนต์
- การออกแบบเสือ้ ผ๎า
- ชํางเชื่อมเหล็กดัด
- การสร๎างแบบเสือ้ ผ๎าสตรี
- คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
- เสื้อสมัยนิยม ๒
- ชํางซํอมคอมพิวเตอร์
- การตัดผมชาย
- ชํางซํอมเครื่องยนต์ดีเซล
- การตัดผมชายสมัยนิยม
- ซํอมเครื่องยนต์แก๏สโซลีนเล็ก
- เค๎กและการแตํงหน๎าเค๎กเพื่ออาชีพ
- ชํางซํอมเครื่องยนต์เล็ก
- ขนมไทย
- ชํางซํอมระบบสํงกาลังรถยนต์
- อาหารวําง
- อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต๎น
- ขนมอบ ๑
- ชํางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
- เทคนิคการเปลี่ยนสีผม
- ชํางซํอมบารุงเครื่องปรับอากาศ
- เทคนิคการแตํงเล็บมือและเท๎า
- งานเชื่อมไฟฟูาเหล็กแผํน
- อาหารไทย
- ชํางติดตั้งจานดาวเทียมและระบบภาพ
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- การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
- ขนมอบ ๒

- การขับรถยนต์
- ลีลาศ (Social Dance)
- ไลน์แดนซิ่ง เพื่อสุขภาพ
- อื่นๆ

- ชํางอลูมิเนียม
- งานประดิษฐ์

๑.๒.๒ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
- ชํางอาหารอบ
- ชํางขนมไทย
- ชํางตัดผมชายเบื้องต๎น
- ชํางเสริมสวยเบื้องต๎น
- การผลิตเครื่องดื่ม
- ชํางอาหารพื้นเมือง
- ชํางประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
- ชํางประดิษฐ์ของชารํวย
- ตารางการทางานและการประยุกต์ขนั้ ต๎น
- ชํางซํอมไฟฟูาภายในบ๎าน

- การประยุกต์ใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน
- ชํางดอกไม๎ประดิษฐ์
- ชํางประดิษฐ์ของชารํวย
- หลักการเขียนโปรแกรม
- การใช๎เครื่องใช๎สานักงาน
- ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การสร๎างเว็ปเพจเบื้องต๎น
- พิมพ์ดดี อังกฤษเบื้องต๎น
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- อื่นๆ

๒. นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
๒.๑ นโยบาย : มุํงจัดการศึกษาด๎านอาชีวศึกษา และการศึกษาอบรมทางด๎านวิชาชีพทุกสาขาที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนจนมีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะและมีคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และจะมุงํ พัฒนาให๎เป็นสถานศึกษาด๎านอาชีวศึกษาชั้นนาในระดับจังหวัดและประเทศ
๒.๒ ปรัชญา : วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเดํน เน๎นคุณธรรม นาพัฒนา ใช๎ปัญญาให๎เกิดคุณ
๒.๓ วิสัยทัศน์ : มุํงสร๎างสรรค์วิชาชีพสูํชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายกิตติ เพื่อนฝูง ผู๎อานวยการสถานศึกษา
๔. การขอรับการประเมินและคัดเลือกครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔
๕. สถานศึกษาเคยได้รับรางวัลพระราชทาน
 ไมํเคยได๎รับ
 เคยได๎รับเมือ่ ปีการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๒ และปี พ.ศ.๒๕๕๖
และรางวัลชมเชย ปี พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ....................................................ผู๎รายงาน
(นายกิตติ เพือ่ นฝูง)
ผู๎บริหารสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสถานศึกษา
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
๑. ประวัติความเป็นมา
๑.๑ ประวัติ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
วิท ยาลั ย สารพั ด ชํา งแพรํ จัด ตั้ง เมื่ อวั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ บนเนื้อ ที่ ๑๐ ไรํ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการเรียนการสอนหลักสูตร
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ แกนมั ธ ยมศึ ก ษาให๎ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟูากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
และหลักสู ตรเทียบโอนประสบการณ์สะสมหนํวยกิต เพื่อให๎สอดคล๎องกั บความต๎องการตลาดแรงงาน
ชุมชนและท๎องถิ่น
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีขนาดพืน้ ที่ จานวน ๑๐ ไรํ ปัจจุบันตั้งอยูํเลขที่๑๔๗ หมูํที่ ๔
ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล๎กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลรํองกาศ อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ ๕๔๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์(๐๕๔)๕๔๒๘๘๒โทรสาร(๐๕๔)๕๓๔๖๑๙ E-mail : phrae๐๖@vec.go.th/ www.pptc.ac.th
๒. ภารกิจหลัก
๒.๑ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนตั้งแตํ ๓-๒๒๕ ชั่วโมง
(หรือมากกวํานี้) รับนักศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาตั้งแตํชั้นประถมศึก ษาตอนต๎นหรืออยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษา (กาหนดไว๎วํา “อํานออกเขียนได๎”) เพื่อสนองความต๎องการของท๎องถิ่นและตลาดแรงงาน
รวมถึงการสร๎างคุณภาพชีวิตให๎ดยี ิ่งขึ้น
๒.๒ จัดการเรียนการสอนตํอเนื่อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี นักเรียน นักศึกษา และกลุํมเปูาหมายพิเศษ มีรูปแบบ
การจั ด การที่ เ อื้ อ ตํ อ การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยรั บ นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเทําและหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ รับผู๎ที่มีอาชีพหรือทางานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให๎สามารถศึกษาตํอในระดับสูง ซึ่งเป็นการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสืบไป
๒.๓ จัดการเรียนการสอนให๎แกํนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาสาหรับสถานศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชน และหนํวยงานตําง ๆ
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๒.๔ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพตํอยอดในสาขาที่ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงตํอเนื่องจาก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่อให๎มคี วามรูแ๎ ละประสบการณ์ที่สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
วิ ช าชี พ จนสามารถน าไปประกอบอาชี พ ได๎ อ ยํ า งมั่ น คง บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รแตํ ล ะระดั บ
การศึกษา และมีพ้นื ฐานความรู๎เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรูเ๎ พิ่มเติม
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและผู๎เรียน มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รู๎จักแก๎ปัญหาติดตาม
ความเจริญก๎าวหน๎าในงานอาชีพของตน
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและผู๎เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยูํภายใต๎การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดารงไว๎ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย
๓.๔ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและผูเ๎ รียนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนความขยันหมั่นเพียร
ความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม และเปี่ยมด๎วยคุณธรรมสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข
๔. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ วิสัยทัศน์ดี ฝีมอื เดํน เน๎นคุณธรรม นาพัฒนา ใช๎ปัญญาให๎เกิดคุณ ”
วิสัยทัศน์
มุํงสร๎างสรรค์วชิ าชีพสูํชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
๑. จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพให๎มคี ุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง
๓. สร๎างเครือขํายและสํงเสริมความรํวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
ศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
๔. บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด๎านบุคลากร ด๎านงบประมาณ และ
ด๎านทรัพยากรภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
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อัตลักษณ์ ด้านวิชาการ

“ ผูเ๎ รียนมีจิตอาสาในการให๎บริการทางวิชาชีพ ”

อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม “ อํอนน๎อม จิตอาสา พอเพียง ”
เอกลักษณ์ “ เป็นสถานที่ฝกึ อบรมด๎านวิชาชีพให๎กับชุมชนและท๎องถิ่น ”
๕. เป้าหมายการจัดการศึกษา
๕.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน
๕.๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให๎ความสาคัญในการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร๎างคนให๎มี
ความชานาญด๎านวิชาชีพ
๕.๑.๒ จัด การศึ ก ษาฝึ ก อบรมวิช าชีพให๎กั บ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา ผู๎ที่ วํางงาน ผู๎ พิก าร
ผูด๎ ๎อยโอกาสได๎เพิ่มคุณวุฒิ ความรูแ๎ ละทักษะวิชาชีพ
๕.๑.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษสูํสากล
๕.๑.๔ ฝึกอบรม/พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม
๕.๑.๕ ฝึกอบรม/พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให๎โทษ สิ่งมอมเมา และอบายมุขตําง ๆ
๕.๑.๖ ฝึกอบรม/พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และคุณลักษณะนิสัย ด๎านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
๕.๑.๗ ฝึ ก อบรม/พั ฒ นาให๎ ผู๎ เ รี ย นมี ค วามรู๎ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการเรี ย นรู๎ ต าม
หลักสูตร
๕.๑.๘ ฝึก อบรม/พัฒ นาให๎ผู๎เ รีย นมีทั ก ษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรัก การ
เรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
๕.๑.๙ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถและมีคุณธรรม
จริยธรรม เหมาะสมกับวิชาชีพครู
๕.๒ ด้านบริหารและการจัดการ
๕.๒.๑ จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติ และนโยบายของรัฐ และกระทรวง
ศึก ษาธิ ก าร และส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา โดยประสานความรํวมมือกั บ องค์ก รชุมชน
สังคมและท๎องถิ่น
๕.๒.๒ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามโครงสร๎างองค์กรอยํางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดให๎บรรลุเปูาหมายการศึกษา
๕.๒.๓ ผู๎บ ริหารสถานศึก ษามีภาวะผู๎นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๕.๓ ด้านทรัพยากร
๕.๓.๑ มีการจัดกิจกรรม และการฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน โดยเน๎นผู๎เรียน
เป็นสาคัญ
๕.๓.๒ ครูมีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๓ ครูและบุค ลากรทางการศึก ษามีคุณวุฒิ/ความรู๎ความสามารถตรงกั บงานที่
รับผิดชอบและเพียงพอ
๕.๓.๔ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียน สังคม ชุมชนและท๎องถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
๕.๔ ด้านสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๑ ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
๕.๔.๒ สํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๕.๔.๓ จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติ งานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนทีส่ อดคล๎องและตรงกับสาขาวิชาชีพ
๕.๕ ด้านกากับตรวจสอบและรายงาน
๕.๕.๑ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัยการ
ประเมินผล และการจัดการระบบสารสนเทศ
๕.๕.๒ พั ฒนาให๎ผู๎เ รีย นมีค วามสามารถในการวิเ คราะห์ มีความคิ ดสร๎างสรรค์ คิ ด
ไตรํตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
๕.๕.๓ พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับ
ผูอ๎ ื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตอํ การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๕.๕.๔ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎ผเู๎ รียนสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
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๖. ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษา เปิดทาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาหรับบุคคลทั่วไป
สาขาวิชาคหกรรม
ขนมไทย
ขนมอบ
ชุดติดกัน
เสื้อผ๎าสมัยนิยม
การตัดผมชาย
การซอยผม-ดัดผม
การทาเล็บ
การสระผม-เซ็ทผม
การนวดหน๎า-แตํงหน๎า
การเกล๎าผม-ถักเปีย
การเปลี่ยนสีผม
ไลน์แดนซิ่ง
ลีลาศ เพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาเครื่องกล
การขับรถยนต์
ชํางซํอมจักรยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
ชํางซํอมพัดลมไฟฟูา
ชํางติดตัง้ ไฟฟูาภายในอาคาร
ชํางติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน
ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎าน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ชํางประกอบเครื่องขยายเสียง
ชํางซํอมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
ชํางติดตัง้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
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สาขาวิชาพาณิชยการ
พิมพ์ดดี ไทยด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ชํางซํอมคอมพิวเตอร์
การใช๎งานคอมพิวเตอร์
๖.๒ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม (สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น)
การใช๎งานอินเตอร์เน็ต
ความรูเ๎ บือ้ งต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต๎นและโปรแกรมประมวลคา
๖.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ม.๓) หรือ
เทียบเท่าเปิดสอน ๓ สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟูากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖.๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. หรือเทียบใน ๕ สาขางาน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งไฟฟูา
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการพัฒนาเว็ปเพจ
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๗. ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผู๎สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรอื่นๆ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่

๑
๒
๑
๒
๑
๒

หลักสูตร/ภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
หมายเหตุ
ที่สาเร็จการศึกษา

๓,๘๖๔
๓๒๓
๒,๔๔๔
๓๑๓
๑,๕๕๙
๑๗๑
๘,๖๗๔

๘. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สถานศึกษา มีจานวนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น ๙ หลัง และมีจานวน
ห้องรวม ทั้งสิ้น ๑๐๑ ห้อง ได้แก่
๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
จานวน ๒ หลัง ๓๘ ห๎อง
๒. อาคารสานักงาน-หอประชุม
จานวน ๑ หลัง ๑๒ ห๎อง
๓. อาคารเอนกประสงค์
จานวน ๑ หลัง ๒ ห๎อง
๔. บ๎านพักครูเรือนแถว ๖ หนํวย
จานวน ๓ หลัง ๓๖ ห๎อง
๕. บ๎านพักผูอ๎ านวยการ
จานวน ๑ หลัง ๒ ห๎อง
๖. อาคารศูนย์วิทยบริการและห๎องสมุด
จานวน ๑ หลัง ๑๑ ห๎อง
๙. สภาพชุมชม เศรษฐกิจ
สภาพปัจจุบันของชุมชน บริเ วณทั่วไปในพื้นที่โ ดยรอบเป็นพื้นที่ ท านา ประชาชนสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ อาชีพรับจ๎างทั่วไป
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๑๐. แผนผังบริเวณภายในสถานศึกษา

อาคาร
ฝ่ายพัฒนา

บ้านพักครู

ห้องน้า

บ้านพักครู

ประปา

ห้องน้า

อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 1

โรงยิม

อาคาร
เรียน
พืนฐาน

พระวิษณุ

ห้องน้า

อาคารเรียน
ระยะสัน

พระพุทธรูป

อาคาร
โรงอาหาร

อาคารวิทยบริการ

อาคาร
อ้านวยการ

ครูเวร
อาคารระยะสัน

ป้อมยาม
ประตู 2

ประตู 1

ศาลพระภูมิ
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๑๑. เกียรติยศและผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
- สถานศึ ก ษา ผํ า นการประเมิ น ภายนอก (สมศ.)มาตรฐานการศึ ก ษาด๎ า นการ
อาชีวศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๑
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๑ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทวิชาระยะสั้น พัฒนางานเสริม
สวยการแตํงหน๎า-เกล๎าผมเจ๎าสาว การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
(สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๕ อุปกรณ์ขึ้น
รูปทองม๎วน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
หนํวยมาตรฐานดีเดํน องค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๒๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
- สถานศึ ก ษา ผํ า นการประเมิ น ภายนอก (สมศ.) มาตรฐานการศึ ก ษาด๎ า นการ
อาชีวศึกษา จากสานักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- สถานศึกษาได๎รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๒ การประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
- สถานศึก ษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพระยะสั้ น
“การแตํงหน๎าเกล๎าผมเจ๎าสาว” การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพบุรุษ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาตัดผมชาย)
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- สถานศึก ษา ผํานการประเมินด๎านการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึก ษาที่ มี
ความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน อยูํในระดับดีมาก (ครั้งที่๑ ผลคะแนนรวม ๘๐คะแนน
และครั้ ง ที่ ๒ ผลคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) จากการประเมิ น ด๎ า นศู น ย์ ก าลั ง คน
อาชีวศึกษาและการดาเนินงานตามนโยบายสํงเสริมความรํวมมือในการจัดอาชีวศึกษา
รํวมกับสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
- สถานศึกษา ผํานเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ระดับภาค ภาคเหนือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลคะแนน ๘๕.๒๐
ในการประเมินสถานศึกษาตามโครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎
มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยสากลสมัครเลํน การแขํงกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ จังหวัดเชียงราย
- สถานศึกษา ผํานเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับ ดีมาก ระดับชาติ
การประเมินสถานศึกษาตามโครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎
มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทักษะการเกล๎าผมเจ๎าสาว
ทรงต่า การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดผลงานนวัตกรรม
เพื่อสร๎างอาชีพ ระดับอาชีวศึกษา ประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานนิทรรศการวิชาการ ๘๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
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- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเลํน การแขํงกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ จังหวัดกาแพงเพชร
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเลํน การแขํงกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ จังหวัดสงขลา
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพบุรุษ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาตัดผมชาย)
- สถานศึกษาได๎รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแขํงขันทักษะออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษานารํองโครงการโรงเรียนคุณธรรม
“สถานศึกษาคุณธรรม” ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ “สถานศึกษาต๎นแบบ” ที่มีผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จตามภารกิจ
โครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- สถานศึ ก ษาได๎ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๔ “สถานศึ ก ษาต๎ น แบบ” ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จการดาเนินงานตามภารกิจโครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็ ก ให๎ ไ ด๎ ม าตรฐานอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
- สถานศึก ษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อั นดับ ๑ การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพระยะสั้ น
ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาวิชาตัดผมชาย)
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- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัด
แตํงทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ระดับ ระยะสั้น การประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาต๎นแบบ การฝึกประสบการณ์หลักสูตร
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง รอง
ผูอ๎ านวยการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลองค์การมาตรฐานดีเดํน อันดับที่ ๓ การประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเดํน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทัก ษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลระดับเหรียญทองดีเดํน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กหนํวย
มาตรฐานดีเดํน องค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- สถานศึกษาได๎รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาต๎นแบบ การฝึกประสบการณ์หลักสูตร
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงรอง
ผูอ๎ านวยการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สถานศึ ก ษาได๎รั บ รางวั ล รองชนะเลิศ อัน ดั บ ที่ ๑ ระดับ เหรี ย ญเงิ น ประเภทที่ ๓
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่ง ประดิษ ฐ์ข องคนรุํนใหมํ ระดับ ภาค ภาคเหนื อ ประจาปีก ารศึก ษา
๒๕๖๑
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- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน การแขํงขันทักษะ
แตํงทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทัก ษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแขํงขันทักษะ
อาหารจานเดียว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สาขาวิชาอาหาร-ขนม)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะตัดแตํงทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สาขาวิชาเสริมสวย)
- สถานศึก ษา ผํานการประเมินองค์ก ารมาตรฐานดีเ ดํน ระดับ เหรีย ญทอง ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
- สถานศึ ก ษาได๎ รั บ รางวัล ระดั บ ๓ ดาว การประกวดศู นย์ บํ มเพาะผู๎ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
- สถานศึกษาได๎ ผํานการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัด กิจกรรมการเรียนรู๎
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
- สถานศึ ก ษาได๎ รั บ รางวัล ระดั บ ๓ ดาว การประกวดศู นย์ บํ มเพาะผู๎ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- สถานศึ ก ษาได๎ รั บ รางวัล ระดั บ ๓ ดาว การประกวดศู นย์ บํ มเพาะผู๎ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด แพรํ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัล “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต๎นแบบภาครัฐ”
โครงการสํงเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแหํงชาติ
รํวมกับ มูลนิธิเสริมสร๎างเอกลักษณ์ของชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแขํงขันอาหาร
จานเดียว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาอาหาร-ขนม)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันลีลาศ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาลีลาศเพื่อสุขภาพ)
- สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันแตํงหน๎า
เกล๎าผมเจ๎าสาว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาเสริมสวย)
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ เป็ น สถานศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ตามแผนการจั ด
การศึกษาแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอยูํในความดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดการศึกษาวิชาชีพได๎มาตรฐาน และดีเดํนในด๎าน ตํอไปนี้
ด๎านที่ ๑ คุณภาพนักศึกษา
ด๎านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด๎านที่ ๓ การบริหารจัดการ
ด๎านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน
ด๎านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
ด๎านที่ ๖ ความดีเดํนของสถานศึกษา
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ด้านที่ ๑
คุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เน๎นคุณธรรมนาวิชาชีพ ดังคาขวัญ ที่วํา วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเดํน เน๎น
คุณธรรม นาพัฒนา ใช๎ปัญญาให๎เกิดคุณ จัดการเรียนการสอนให๎สาคัญในการพัฒนาและปลูกจิตสานึก
ให๎ กั บ ผู๎ เ รี ย นรู๎ จั ก ตนเอง รู๎ จั ก แก๎ ไ ขปั ญ หาด๎ ว ยตนเอง รู๎ จั ก ปรั บ เปลี่ ย นคํ า นิ ย มที่ ดี แ ละเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎น๎อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เรื่อง หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งสูํ
สถานศึกษา โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา พร๎อมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ในการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตาตํอเพื่อนมนุษย์
ด๎วยกัน มีจิตสานึกตํอคุณแผํนดิน และรํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อความสุข
ของชุมชน รู๎จักเสียสละ และมีจิตอาสาในการให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เห็นประโยชน์สํวนรวม
มากกวําประโยชน์สวํ นตน เห็นคุณคําในการอนุรักษ์ และสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๑.๑.๑) นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ เป็ น ผู๎ ใ ฝุ รู๎ ใฝุ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นาตนเองอยูํ เ สมอ
จะเห็นได๎จากการเข๎ารํวมกิ จกรรม กับทางวิทยาลัยฯ เชํน โครงการการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พืน้ ฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย กิจกรรมการ
ออกฝึกทักษะและปฏิบัติจริง สาขางานเสริมสวย กิจกรรมสํงเสริมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาตัดผมชาย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสาธิตแนะแนว
วิชาชีพการทาสีผม/เสริมสวย”วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ รํวมกับ บริษัท BIO WOMEN จากัด กิจกรรม
การฝึ ก ประสบการณ์ สาขางานเสริ ม สวย และสาขางานตั ด ผมชาย หลั ก สู ต รระยะสั้ น กิ จ กรรม
การเพิ่มศักยภาพสตรี (การทาดอกไม๎ประดิษฐ์จากผ๎า) เพื่อชํวยให๎เกิดการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ
ด๎านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งนักศึกษาเข๎ารํวมคิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๘๗
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ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

ที่

๑

๒
๓

๔

๑

๒

๑

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/ปีการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น และการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
การออกฝึกทักษะและปฏิบัตจิ ริง สาขางานเสริมสวย
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โครงการสํงเสริมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาตัดผมชาย
ประจาปีงบประมาณ๒๕๖๐
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร“การสาธิตแนะแนววิชาชีพการทา
สีผม/เสริมสวย”วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ รํวมกับ
บริษัท BIO WOMEN จากัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น และการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการฝึกประสบการณ์ สาขางานเสริมสวย และสาขางานตัด
ผมชาย หลักสูตรระยะสั้น
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการการแขํ ง ขัน ทั ก ษะวิชาชีพ ทั ก ษะวิชาพื้น ฐาน ทั ก ษะ
วิชาชีพระยะสั้น และการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทยประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

จานวนนักศึกษาเป็นผูใ้ ฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
นักศึกษา
ทั้งหมด

นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

คิดเป็น
ร้อยละ

๓๔

๓๔

๑๐๐.๐๐

๒๘

๒๘

๑๐๐.๐๐

๔๘

๔๘

๑๐๐.๐๐

๔๐

๔๐

๑๐๐.๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๐๐.๐๐

๕๖

๕๑

๙๑.๐๗

๔๒

๔๒

๑๐๐.๐๐

๙๘

๙๓

๙๔.๘๙

๓๕

๓๔

๙๗.๑๔

๓๕
๒๘๓

๓๔
๒๗๗

๙๗.๑๔
๙๗.๘๗

สรุป ผูส๎ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นผู๎ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีการพัฒนาตนเองอยูํ
เสมอ คิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๘๗
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๑.๑.๒) นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และรู๎จัก รับผิดชอบตํอ
สังคม จะเห็นได๎จากนักศึกษา ได๎พัฒนาตัวเองและฝึกทักษะที่เรียนมาออกให๎บริการแกํประชาชนตามท๎องที่
ตํางๆ ตามที่มีหนังสือจากหนํวยงานตํางๆ ขอความอนุ เคราะห์ให๎วิทยาลัยฯ ออกให๎บริการ เชํน โครงการ
เทศบาลเคลื่ อ นที่ โครงการอ าเภอยิ้ ม เคลื่ อ นที่ โครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ป ลู ก ฝั ง ให๎ รั ก
ในวิชาชีพมีความรับผิดชอบตํอสังคม ซึ่งนักศึกษาเข๎ารํวมคิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๓๗
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

จานวนนักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์
และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม
นักศึกษา
นักศึกษา
คิดเป็น
ทั้งหมด
ทีเ่ ข้าร่วม
ร้อยละ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑

การให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการ
๑๔๗
๑๒๐
๘๑.๖๓
ประชาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒ กิจกรรมบริจาคสิ่งของให๎น๎อง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด
๑๕
๑๕
๑๐๐.๐๐
สันติจินตนา อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ
รวมทั้งสิ้น
๑๖๒
๑๓๕
๘๓.๓๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑ การให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการ
๓๓
๓๓
๑๐๐.๐๐
ประชาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒ กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด๎วยหัวใจ”
๑๔
๑๔
๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ รํวมกับ อาเภอสูงเมํน
๓ กิจกรรมบริจาคสิ่งของให๎น๎อง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติ
๒๖
๒๕
๙๖.๑๕
จินตนา อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ
รวมทั้งหมด
๗๓
๗๒
๙๘.๖๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑ การให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการ
๑๔
๑๔
๑๐๐.๐๐
ประชาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒ กิจกรรมโครงการปลูกต๎นไม๎ เฉลิมพระเกียรติ
๔๒
๔๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๕๖
๕๖
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา
๒๙๑
๒๖๓
๙๐.๓๗
สรุป นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎มจี รรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่อสัตย์และรูจ๎ ักรับผิดชอบตํอสังคม
คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๓๗
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๑.๑.๓) นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎นักศึ กษามีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ เห็นคุ ณคําในเอกลัก ษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึก ษาเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ อาทิเชํน โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายแดํพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม โครงการ
หลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา กิจกรรมประเพณี “ตากธัมม์ ตานข๎าวใหมํ หิงไฟพระเจ๎า” เป็นต๎น และใน
ปีก ารศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สถานศึก ษาได๎สํงเสริมและสนับ สนุนให๎นัก ศึก ษาเข๎ารํวม
กิจกรรม/โครงการตํางๆ คิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๑๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา

ที่

๑
๒
๓

๑
๒
๓

๑
๒

กิจกรรม/โครงการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การดาเนินงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข๎าวใหมํ หิงไฟพระเจ๎า”
โครงการ หลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา
โครงการไหว๎ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา
โครงการไหว๎ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
โครงการถวายเทียนพรรษาจานาพรรษา
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์
และภูมปิ ัญญาไทย
นักศึกษา นักศึกษา
คิดเป็น
ทั้งหมด
ทีเ่ ข้าร่วม
ร้อยละ
๓๐
๒๗
๖๔
๑๒๑

๓๐
๒๗
๕๙
๑๑๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๒.๑๙
๙๕.๘๗

๓๘
๘๒
๗๒

๓๕
๘๒
๗๒

๙๒.๑๑
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๙๒

๑๘๙

๙๘.๔๔

๓๕
๔๐
๗๕
๓๘๘

๓๕
๔๐
๗๕
๓๘๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๘.๑๐

สรุป นักศึกษา เป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์เห็นคุณคําในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
คิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๑๐
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๑.๑.๔) นักศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิท ยาลั ย สารพัด ชํางแพรํ ได๎จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎นักศึก ษามีจิตสานึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีจิตสานึกที่ดีในการรํวมกันดูแลและรักษา โดยกาหนดให๎
นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ อาทิเชํน โครงการปลูกต๎นไม๎ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม โครงการ
Big cleaning day โครงการปลํอยปลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นต๎น เพื่อให๎พื้นที่ภายในสถานศึกษามีความ
สะอาด สํงผลให๎นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
มีจานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการตํางๆ และมีผลการดาเนินงานที่สํงเสริมและสนับสนุนให๎
นักศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๗๐
ตารางแนบ : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา

ที่

๑
๒

๑
๒

๑
๒

กิจกรรม/โครงการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการปลูกต๎นไม๎ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ
พระบรมราชินนี าถ
โครงการ Big cleaning day
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการปลูกต๎นไม๎ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ
พระบรมราชินนี าถ
โครงการ Big cleaning day
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการปลูกต๎นไม๎ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินนี าถ
โครงการ Big cleaning day
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษา
ทั้งหมด

นักศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วม

คิดเป็น
ร้อยละ

๑๕

๑๕

๑๐๐.๐๐

๑๒
๒๗

๑๑
๒๖

๙๑.๖๖
๙๖.๒๙

๑๘

๑๘

๑๐๐.๐๐

๑๘
๓๖

๑๘
๓๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๔๒

๔๒

๑๐๐.๐๐

๕๐
๙๒
๑๕๕

๔๙
๙๑
๑๕๓

๙๘.๐๐
๙๘.๙๑
๙๘.๗๐

สรุป นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผูม๎ ีจติ สานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม คิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๗๐
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะเชิงวิชาชีพ
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎ที่มคี วามรูค๎ วามสามารถเฉพาะทางตามทักษะวิชาชีพ
ในสาขาวิชาชีพที่เรียน มีทักษะในการสื่อสารและการแก๎ปัญหา สามารถนาความรู๎และทักษะวิชาชีพที่ได๎รับ
ไปประยุกต์ใช๎และผลิตผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ ตามทักษะวิชาชีพที่เรียน โดยสามารถสาเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กาหนด
๑.๒.๑) นักศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพตามสาขาวิชาที่เรียน
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพตาม
สาขาวิชาที่เรียน สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงถึงความรู๎
ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช๎ความรู๎ ทักษะวิชาชีพในการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแตํละปีการศึกษา นาความรู๎ความสามารถเฉพาะในแตํละสาขาวิชาชีพไปใช๎ในการบริการสังคม
ชุมชน ตลอดจนการดาเนินชีวิต เชํน การดาเนินงานโครงการสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพ การออกหนํวย
บริการตัดผมชาย และเสริมสวยหญิงตามสถานที่ตํางๆ ให๎บังเกิดผลงานดีเดํนด๎านความสามารถและทักษะ
เชิงวิชาชีพ นอกจากนี้ นักศึกษาได๎นาความรู๎ และทักษะด๎านวิชาชีพไปประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มรายได๎
ให๎กับตนเองและครอบครัว เชํน การทาขนมขาย/เปิดร๎านเบเกอร์รี่ เปิดร๎านเสริมสวย เปิดร๎านตัดผมชาย
ซํอมรถจักรยานยนต์ จัดดอกไม๎ การจับจีบผ๎า เป็นต๎น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
มีผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงถึงความรู๎
ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ เป็นผูท๎ ี่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพตามสาขาวิชาที่
เรียน คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๑๕
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ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผู๎สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ที่

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒

หลักสูตร/ปีการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๒
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และหลักสูตรอื่นๆ
นักศึกษา
ผู้สาเร็จ
คิดเป็น
แรกเข้า
การศึกษา ร้อยละ
๒,๒๓๔
๑๘๖
๑,๖๘๓
๑๓๗
๔,๒๔๐

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๙๗.๙๔
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๘
๑๐๐.๐๐
๙๘.๗๕

๑,๒๒๒
๑๙๕
๑,๒๓๖
๑๑๘
๒,๗๗๑

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๙๙.๒๖
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๐

๑,๕๖๖
๑๗๑
๑,๗๓๗
๘,๗๔๘

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๙๙.๕๕
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๙๙.๑๕

สรุป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรอื่นๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดง
ถึงความรู๎ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพตาม
๘ ๖๗๔

สาขาวิชาที่เรียน (โดยคิดจากผู๎เข๎าเรียนแรกเข๎ากับผู๎ที่สามารถจบตามหลักสูตร) (
๘ ๗๔๘
คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๑๕

๑๐๐)
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๑.๒.๒) นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหา
นัก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สารพั ดชํา งแพรํ ได๎ รับ การฝึก อบรมและฝึก ปฏิบั ติจ ริง มีทั ก ษะในการ
สื่อสาร การทางานรํวมกับผูอ๎ ื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยการออกฝึกทักษะฝึกประสบการณ์เปิดใจกว๎างและ
ยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหมํๆและสามารถนาเอาข๎อผิดพลาดมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาอาชีพของ
ตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๗๔
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่

๑

๒

๓

๔

สาขา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักศึกษา
ทั้งหมด

๔.๐

๓.๕

๓.๐

๒.๕

๒.๐

๑.๕

๑.๐

๐

ขร.

๒,๒๓๔

๖๓๐

๔๗๙

๕๙๓

๒๒๗

๘๔

๑๓๑

๑๙

๘

๖๓

๒๘.๒๐

๒๑.๔๔

๒๖.๕๔

๑๐.๑๖

๓.๗๖

๕.๘๗

๐.๘๕

๐.๓๖

๒.๘๒

๖๕๐

๓๕๔

๓๗๖

๑๗๔

๖๘

๓๕

๒๒

-

๔

๔.๐๔

๒.๐๘

๑.๓๑

-

๐.๒๔

๙

๒

๑

-

๑

๔.๘๔

๑.๐๗

๐.๕๓

-

๐.๕๓

๖

๒

๑

-

-

๒๙.๑๙ ๒๑.๑๗ ๒๕.๕๕ ๑๗.๕๒

๔.๓๘

๑.๔๖

๐.๗๓

-

-

๔,๒๔๐

๑,๓๕๗

๑๖๗

๑๗๐

๔๓

๘

๖๘

รวมร้อยละ

๓๒.๐๐

๓.๙๔

๔.๐๑
๑.๐๑
๕.๐๒

วิชาชีพ
ระยะสั้น
๑/๒๕๖๐
ร้อยละ
วิชาชีพ
ระยะสั้น
๒/๒๕๖๐

๑,๖๘๓

๓๘.๖๒

ร้อยละ
แกนมัธยม
๑/๒๕๖๐

๑๘๖

๓๗
๑๙.๙๐

ร้อยละ
แกนมัธยม
๒/๒๕๖๐

๑๓๗

ร้อยละ
รวม
(๑+๒+๓+๔)

รวม

๔๐

๒๑.๐๓ ๒๒.๓๔ ๑๐.๓๔
๕๐

๖๓

๒๓

๒๖.๘๙ ๓๓.๘๗ ๑๒.๓๗
๒๙

๙๑๒

๓๕

๑,๐๖๗

๒๔

๔๔๘

๒๑.๕๑ ๒๕.๑๗ ๑๐.๕๗
๙๓.๑๙

๐.๑๙
๑.๖๐
๑.๗๙

หมาย
เหตุ
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓.๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๕
๒.๐
๑.๕

๑.๐

๐

ขร.

๓๒๔

๓๗๖

๑๐๔

๒๕

๒๘

๑๓

๐

๒

๒๘.๖๔

๒๖.๕๑

๓๐.๗๗

๘.๕๑

๒.๐๕

๒.๓๐

๑.๐๖

-

๐.๑๖

๓๘๐

๓๓๔

๓๗๖

๑๑๔

๑๕

๑๒

๕

๐

๐

๓๐.๗๔

๒๗.๐๒

๓๐.๔๒

๙.๒๒

๑.๒๒

๐.๙๗

๐.๔๑

-

-

๖๔

๗๕

๓๖

๑๔

๖

๐

๐

๐

๐

๓๒.๘๒

๓๘.๔๖

๑๘.๔๖

๗.๑๘

๓.๐๘

-

-

-

-

๔๔

๕๖

๑๒

๖

-

-

-

๐

-

๓๗.๒๙

๔๗.๔๖

๑๐.๑๗

๕.๐๘

-

-

-

-

-

๒,๗๗๑

๘๓๘

๗๘๙

๘๐๐

๒๓๘

๔๖

๔๐

๑๘

๐

๒

รวมร้อยละ

๓๐.๒๔

๒๘.๔๗

๒๘.๘๗
๙๗.๘๓

๘.๕๙

๑.๖๖

ที่

สาขา

นักศึกษา
ทั้งหมด

๔.๐

๓.๕

๑

วิชาชีพ
ระยะสั้น
๑/๒๕๖๑

๑,๒๒๒

๓๕๐

๒

๓

ร้อยละ
วิชาชีพ
ระยะสั้น
๒/๒๕๖๑

๑,๒๓๖

ร้อยละ
แกนมัธยม
๑/๒๕๖๑

๑๙๕

ร้อยละ

๔

แกนมัธยม
๒/๒๕๖๑

๑๑๘

ร้อยละ
รวม
(๑+๒+๓+๔)

รวม

๑.๔๔
๐.๖๕
๒.๐๙

๐

หมาย
เหตุ

๐.๐๘
๐.๐๘

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่

สาขา

นักศึกษา
ทั้งหมด

๔.๐

๓.๕

๓.๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๕
๒.๐
๑.๕

๑

วิชาชีพ
ระยะสั้น
๑/๒๕๖๒

๑,๕๖๖

๓๗๙

๓๕๖

๕๔๓

๑๘๐

๖๐

๒๔.๒๐

๒๒.๗๔

๓๔.๖๘

๑๑.๔๙

๕๕

๖๐

๒๐

๓๒.๑๖

๓๕.๐๙

๔๓๔
๒๔.๙๙

ร๎อยละ
๒

แกนมัธยม
๑/๒๕๖๒

๑๗๑

ร๎อยละ
รวม
(๑+๒+๓)

๑,๗๓๗
รวมร้อยละ
รวม

๑.๐

๐

ขร.

๔๐

๐

๐

๘

๓.๘๓

๒.๕๕

-

-

๐.๕๑

๑๒

๕

๑๒

๗

๐

๐

๑๑.๗๐

๗.๐๒

๒.๙๒

๗.๐๒

๔.๐๙

-

-

๔๑๖

๕๖๓

๑๙๒

๖๕

๕๒

๗

๐

๘

๒๓.๙๕

๓๒.๔๑
๙๖.๑๔

๑๑.๐๕

๓.๗๔

๒.๙๙
๐.๔๑
๓.๔๐

-

หมาย
เหตุ

๐.๔๖
๐.๔๖

สรุป นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการแก๎ปัญหา (ผู๎ที่มีผลการเรียนผํานเกณฑ์
ตั้งแตํ ๒.๐๐ ขึน้ ไป) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒ คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๗๒

27
๑.๒.๓) นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้หรือผลิตผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎นาความรู๎ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่ได๎จากการ
ฝึก อบรม และการฝึ ก ประสบการณ์จากสถานประกอบการ ไปประยุ ก ต์ใ ช๎ ใ นการประกอบอาชี พ เชํ น
การค๎าขาย ทาอาหาร ทาขนม ชํางเสริมสวย ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ชํางซํอมจักรยานยนต์ และชํางซํอม
ประกอบคอมพิว เตอร์ ชํางซํอมเครื่องท าความเย็ น เป็นต๎น และนาความรู๎ ค วามสามารถไปใช๎ใ นการ
สร๎างสรรค์ผลงาน โดยการเข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
ในสาขางานเสริมสวย สาขางานตัดผมชาย ซึ่งในแตํละปีการศึกษามีนักศึ กษาที่สามารถนาความรู๎และ
ทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช๎หรือผลิตผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาขางาน
ชื่อผลงาน
เผยแพร่/ได้รับรางวัล
ตัดผมชาย
การแขํงขัน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑
ทักษะตัดผมชาย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะวิชาชีพ
สไตล์สมัยนิยม ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๒๙
ระหวํางวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖๐
ณ จังหวัดอุทัยธานี
เสริมสวย
การแขํงขัน
รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะตัดแตํง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะวิชาชีพ
ทรงผมสไตล์
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๒๙
แฟชั่น (ผมหญิง) ระหวํางวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ จังหวัดอุทัยธานี
สรุป ผลงานการประกวดวิชาชีพระยะสั้นที่ได๎รับการเผยแพรํและได๎รับรางวัลจากผลงานที่
จัดทา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

จานวนผลผลิต/ชิ้น
๔,๑๘๗

เอกสารอ้างอิง
จาก สผ.๒ งานพัสดุ

สรุป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีจานวนผลผลิตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาขางาน
เสริมสวย

อาหาร-ขนม

เสริมสวย

ชื่อผลงาน
การแขํงขัน
ทักษะตัดแตํง
ทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง)
การแขํงขัน
ทักษะอาหาร
จานเดียว
การแขํงขัน
ทักษะตัดแตํง
ทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง)

เผยแพร่/ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๐
ระหวํางวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหมํ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๐
ระหวํางวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหมํ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘
ระหวํางวันที่ ๒– ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุป ผลงานการประกวดวิชาชีพระยะสั้นที่ได๎รับการเผยแพรํและได๎รับรางวัลจากผลงานที่
จัดทา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

จานวนผลผลิต/ชิ้น
๒,๗๕๗

เอกสารอ้างอิง
จาก สผ.๒ งานพัสดุ

สรุป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจานวนผลผลิตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
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ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขางาน
เสริมสวย

ชื่อผลงาน
การแขํงขัน
ทักษะการแตํงหน๎า
เกล๎าผมเจ๎าสาว

อาหาร-ขนม

การแขํงขัน
ทักษะอาหาร
จานเดียว

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

การแขํงขันลีลาศ

เผยแพร่/ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดสุโขทัย

สรุป ผลงานการประกวดวิชาชีพระยะสั้นที่ได๎รับการเผยแพรํและได๎รับรางวัลจากผลงานที่
จัดทา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

จานวนผลผลิต/ชิ้น
๑,๗๓๐

เอกสารอ้างอิง
จาก สผ.๒ งานพัสดุ

สรุป ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจานวนผลผลิตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
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๑.๒.๔) นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด
นักศึก ษา วิทยาลัยสารพั ดชํางแพรํ สามารถสาเร็จการศึกษาจบหลักสูตรได๎ภายในเวลาที่
สถานศึกษากาหนด จากการจัดการเรียนการสอน มีผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
หลักสูตรแกนมัธยมศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ มีนักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได๎ภายในเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๑๕
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผู๎สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ที่

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒

หลักสูตร/ภาคเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๒
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ
จานวน
นักศึกษาแรกเข้า

จานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

๒,๒๓๔
๑๘๖
๑,๖๘๓
๑๓๗
๔,๒๔๐

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๙๗.๙๔
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๘
๑๐๐.๐๐
๙๘.๗๕

๑,๒๒๒
๑๙๕
๑,๒๓๖
๑๑๘
๒,๗๗๑

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๙๙.๒๖
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๑๐๐.๐๐
๙๙.๔๙

๑,๕๖๖
๑๗๑
๑,๗๓๗
๘,๗๔๘

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๙๙.๕๕
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๙๙.๑๕

สรุป นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ สามารถจบหลักสูตรได๎ภายในเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๑๕
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีกีฬาและศิลปะ
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎ที่มสี ุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี
มีการแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย ถูกต๎องตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี
ไมํ ยุํง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติด และอบายมุข อื่น ๆ ทุ ก คนมี สํว นรํ ว มในกิ จกรรมดนตรี กี ฬา และศิ ลปะ ทั้ง ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดนตรี กีฬาและศิลปะตํางๆ
ทาให๎ชุมชนให๎การยอมรับ
๑.๓.๑) นักศึกษา มีสุขภาพกายและจิตดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีสุขภาพกายและจิตดี แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย ปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ สถานศึกษาได๎กาหนดให๎มีการประเมินคุณภาพของผู๎เรียนเป็นประจาทุกปีการศึกษา
จัดการเรียนการสอนและกิ จกรรมเสริมหลัก สูตรที่สํงเสริมและพัฒนานัก ศึก ษามีสุขภาพกายและจิตดี
สํงผลให๎นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตดี สะอาดเรียบร๎อย คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรอื่นๆปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

ที่

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒

หลักสูตร/ภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๒
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษา
ทั้งหมด

นักศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบฯ

คิดเป็น
ร้อยละ

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สรุป นักศึกษา มีสุขภาพกายและจิตดี แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
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๑.๓.๒) นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ท่ดี ี มีบุคลิกภาพที่ดี
นัก ศึ ก ษา วิท ยาลั ย สารพัดชํ างแพรํ เป็น ผู๎ที่ มีม นุษ ย์ สัม พัน ธ์ที่ ดี มี บุค ลิก ภาพที่ ดี โดยการ
ประเมินคุณภาพของผู๎เรียนเป็นประจาทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพให๎นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตอํ ผูเ๎ รียนรํวมกลุํม ซึ่งในแตํปีการศึกษา มีจานวนนักศึกษา
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ เชํน การให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การบริการโครงการอาชีวะรํวมด๎วยชํวย
ประชาชน โครงการจังหวัด เคลื่ อนที่ /ออกหนํวยแพทย์เ คลื่อนที่ (พอ.สว) และการออกบริก ารชุมชนใน
โครงการตํางๆ เพื่อเสริมสร๎างบุคลิกภาพให๎ผู๎เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอผู๎เข๎ารับบริการและชุมชน คิดเป็น
ร๎อยละ ๘๖.๐๘
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรอื่นๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการ
ของสถานศึกษาที่สงํ เสริมให๎นักศึกษาเป็นผู๎มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพทีด่ ี
ที่

โครงการ/กิจกรรม/ปีการศึกษา

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษา นักศึกษา คิดเป็น
ทั้งหมด ทีเ่ ข้าร่วมฯ ร้อยละ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑

๑

๑

สรุปรายงานผลการดาเนินงานการให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
(ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการประชาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปรายงานผลการดาเนินงานการให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
(ออกหนํวยเคลื่อนทีบ่ ริการประชาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สรุปรายงานผลการดาเนินงานการให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
(ออกหนํวยเคลื่อนทีบ่ ริการประชาชน)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รวมทั้งหมด

๑๔๗

๑๒๐

๘๑.๖๓

๑๔๗

๑๒๐

๘๑.๖๓

๓๓

๓๓

๑๐๐.๐๐

๓๓

๓๓

๑๐๐.๐๐

๑๔

๑๔

๑๐๐.๐๐

๑๔

๑๔

๑๐๐.๐๐

รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

๑๙๔

๑๖๗

๘๖.๐๘

สรุป นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการฯ เป็นผู๎ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี คิดเป็นร๎อยละ
๘๖.๐๘
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๑.๓.๓) นักศึกษาเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองผู๎เรียนที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อแนํใจวําเป็นผู๎ที่ไมํข๎องเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขตํางๆ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เข๎ารํวมโครงการตํางๆ ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนหํางไกลจากยาเสพติด ทาให๎ผู๎เรียนมีจิตสานึกในการปูองกัน
ตนเองให๎หํางจากยาเสพติดและอบายมุข คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลโครงการ/กิจกรรมทีส่ ํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นผู๎หํางไกลจากสารเสพติด
และอบายมุข
ที่

หลักสูตร/ภาคเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๒ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๐
๓ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๔ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๒ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๑
๓ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๔ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๑
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒ หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๒
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ
หลักสูตรอื่นๆ
นักศึกษา นักศึกษาที่เข้ารับ คิดเป็น
ทั้งหมด
การคัดกรองฯ
ร้อยละ
๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สรุป นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีสุขภาพกายและจิตดี แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐

34
๑.๓.๔) นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ ได๎ จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมด๎ า นดนตรี กี ฬ าและศิ ล ปะ เพื่ อ ให๎
นักศึกษาได๎มสี ํวนรํวมในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา อาทิเชํน มีการจัดโครงการกีฬาต๎านยาเสพติด
การจัดกิจกรรมดนตรี และศิลปะขึ้นเป็นประจาทุกปี ซึ่งในแตํปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
และมีจานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๖๑
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลโครงการ/กิจกรรม ทีน่ ักศึกษามีสวํ นรํวมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ที่

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓

๑
๒

กิจกรรม/โครงการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด
โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุ
โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา
กิจกรรม ตามธัมม์ ตานข๎าวใหมํ หิงไฟพระเจ๎า
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด
โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุ
โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา
โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงพระวิษณุ
รวมทั้งหมด
รวมทั้ง ๓ ปีการศึกษา

นักศึกษา
ทั้งหมด

นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

คิดเป็น
ร้อยละ

๒๒
๖๔
๒๗
๓๐

๒๒
๕๙
๒๗
๓๐

๑๐๐.๐๐
๙๒.๑๘
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๔๓

๑๓๘

๙๖.๕๐

๘๒
๘๒
๓๘
๒๐๒

๘๐
๘๒
๓๕
๑๙๗

๙๗.๕๖
๑๐๐.๐๐
๙๒.๑๐
๙๗.๕๒

๔๐
๓๕
๗๕
๔๒๐

๔๐
๓๕
๗๕
๔๑๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๗.๖๑

สรุป นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎มีสวํ นรํวมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ
คิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๖๑
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ด้านที่ ๒
การบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มกี ารพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละวางแผน เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น การเปิ ด สอนในรายวิ ช าตํ า งๆ ให๎ ต รงตาม
โครงสร๎ า งหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ด๎ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย ฯ ได๎ จั ด ให๎
สอดคล๎องกับ วิสัยทัศน์ และเปูาหมาย โดยได๎มีการออกคาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลในการใช๎หลักสูตร และนาผลที่ได๎จากการประเมินมาใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาหลัก สูตรตํางๆ เพื่อให๎ได๎หลัก สูตรที่มีความยืดหยุํนมีความหลากหลาย และสอดคล๎องกับความ
ต๎อ งการของชุ มชน ความต๎ อ งการของตลาดแรงงาน และเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึก ษาหรื อ
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
๒.๑.๑) การวิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มีการวิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงาน มีการวิจัยข๎อมูล
จากแบบสอบ ซึ่งได๎ให๎ผู๎รับบริการกรอกข๎อมูล และนาข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัด
หลั ก สู ตรการเรีย นการสอนให๎ไ ด๎หลั ก สูตรที่มีความหลากหลายทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลัก สูตร
วิชาชีพแกนมัธยมฯ อีกทั้ง มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะในการฝึกอบรมให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม และชุมชนในท๎องถิ่น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อผลิตนักศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต๎ อ งการของสถานประกอบการ ตลอดจนตรงตามความต๎ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ตามศักยภาพของสถานศึกษาที่สามารถจัดบริการให๎แกํประชาชน ตามปรัชญาของวิทยาลัย
ที่วาํ “วิสัยทัศน์ดี ฝีมอื เดํน เน๎นคุณธรรม นาพัฒนา ใช๎ปัญญาให๎เกิดคุณ” ในรายวิชาที่เปิดสอนนั้นได๎เป็นไป
ตามโครงสร๎างหลักสูตร สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ และครอบคลุมเปูาหมายของสถานศึกษา และตรงตาม
ความต๎องการของชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และ
การลงมือปฏิบัติจริง อาทิเชํน ออกหนํวยบริการประชาชน ครูผู๎สอนมีการวิเคราะห์เนื้อหาทุกรายวิชาที่เปิด
สอนจากหลักสูตร และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการวิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงาน และศักยภาพ
ของสถานศึกษา รายวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร๎างหลักสูตร สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ และครอบคลุม
เปูาหมายของสถานศึกษา
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๒.๑.๒) การกากับ ติดตาม ประเมินผล และใช้ผลการประเมินในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการในการรับผิดชอบ การประเมินผลงานที่
เกิดจากการดาเนินงาน มีแผนการดาเนินงานในการนิเทศ ติดตามผลการใช๎หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง มีการ
ประเมินครูผู๎สอนสม่าเสมอ มีการกากับติดตามอยํางชัดเจน มีการสรุปผลการติดตามประเมินและสารวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจจากทุกฝุายทั้งผู๎สอน ผู๎เรียนและผู๎ใช๎บ ริการ มีการนาผลประเมินไปพัฒนา
หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง โดยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ทาให๎ต๎องมี
การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับโลกวิวัฒน์ และขยายโอกาสทางการศึกษาให๎อยํางทั่วถึง
มีหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด๎านงานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่
เกิดจากการวิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงาน และมีการสรุปผลการใช๎หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรแกนมัธยม และหลักสูตรอื่นๆ และมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่อง
สรุ ป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ค ณะท างานรั บ ผิ ด ชอบ มี แ ผนการด าเนิ น งานตํ อ เนื่ อ ง
สาระสาคัญของการกากับติดตามชัดเจน มีการสรุปผลการติดตามประเมิน และสารวจความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจจากทุกฝุายไว๎ครบถ๎วน และมีการนาผลประเมินไปพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง
๒.๑.๓) หลักสูตรมีความยืดหยุ่นหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มกี ารจัดทาหลักสูตรขึ้น โดยมีคณะผู๎บริหาร ครู มีสํวนรํวมในการ
จัดทาหลักสูตร โดยศึกษาข๎อมูลจากแบบสารวจความต๎องการของผู๎เรียนและผู๎ใช๎บริการ และนามาพัฒนา
หลักสูตรให๎มีจานวนรายวิชาที่เปิดให๎นักศึกษาได๎เลือกเรียนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับตลาดแรงงานใน
ชุมชนและความต๎องการของผู๎เ รียน หลัก สูตรที่เป็นไปเพื่อการแก๎ไ ขปัญ หาความยากจน เชํน การสอน
หลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ หลักสูตรที่เป็นไปตามความต๎องการพัฒนาศักยภาพบุค คล และวิถีชีวิต เชํน การ
สอนหลักสูตรการขับรถยนต์ หลักสูตรที่เป็นไปตามความต๎องการตลาดแรงงาน หลักสูตรระยะสั้น เชํน
อาหารไทย ขนมไทย ขนมอบ เสริมสวย ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น การซํอม
ประกอบคอมพิวเตอร์ ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศ ชํางซํอมจักรยานยนต์ งานศิลปะประดิษฐ์ เป็นต๎น
หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม เชํน วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาตัดผมชาย วิชาอาหาร วิชาขนมไทย วิชาการตัด
เย็บเสื้อผ๎า วิชาการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎าน วิชางานศิลปะประดิษฐ์ เป็นต๎น
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีหลักสูตรที่มีจานวนรายวิชาที่เปิดให๎นักศึกษาได๎เลือกเรียน
อยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับผลการสารวจความต๎องการตลาดแรงงานในชุมชน
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๒.๑.๔) หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาหรือมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบฐานสมรรถนะ
เพื่อพั ฒนาการจัด การเรีย นการสอน ให๎เ ป็นไปตามมาตรฐานการศึก ษาหรื อมาตรฐานองค์ก รวิชาชี พ
ครบถ๎วน สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน และความต๎องการของชุมชนในท๎องถิ่น ผลการ
ดาเนินงาน คือ ได๎หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะที่ทาให๎ผู๎สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรง
ตามความต๎องการของตลาดแรงงาน และชุมชนในท๎องถิ่น
สรุป วิท ยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึก ษาหรือมาตรฐาน
องค์กรวิชาชีพครบถ๎วน
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง การที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎
นักศึกษาได๎วิเคราะห์ สร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ตามศัก ยภาพและความถนัด ให๎ลงมือปฏิบัติจริง
สํงเสริมให๎มีการพัฒนาในสาขาวิชาที่เปิดสอน นาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎หรือสอดแทรกในการ
เรี ย นการสอน มี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการสอนของครู อาจารย์
๒.๒.๑) การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มอบหมายให๎ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนหลักสูตร
ระยะสั้น และนักศึกษาได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง (จากการวิเคราะห์และแก๎ปัญหา)ผู๎เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู๎
ลงมือปฏิบัติจริง และพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความถนัด สร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง ในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาอาหารขนม สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผ๎า สาขาวิชาชํางเสริม
สวย สาขาวิชาชํางตัดผมชาย เพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและชุมชนในท๎องถิ่น มีการจัดทาแผนงานลงนามความรํวมมือ (MOU) ในการจัด
การศึกษาด๎านอาชีวศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับภาคเครือขําย ตามโครงการที่กาหนดไว๎
ในแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี กาหนดและวางแผนการจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางหนํวยงาน
ต๎นสังกัดกับสถานประกอบการ หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาด๎านอาชีวศึกษา
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มกี ิจกรรมในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีใ่ ห๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ดว๎ นตนเองและลงมือปฏิบัติจริง

ปีการศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครูผู้สอน
ครูจัดทา
ทั้งหมด แผนการจัดการ
เรียนรู้/
โครงการสอน
๓๓
๓๓
๓๔

๓๓
๓๓
๓๔

คิดเป็น
ร้อยละ

หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง

๑๐๐.๐๐

แผนการจัดการ
เรียนรู๎/
โครงการสอน

สรุป ครูวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีกิจกรรมในด๎านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผเู๎ รียน นักเรียน นักศึกษา สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
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๒.๒.๒) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาในสาขาวิชาที่เปิดสอน นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้หรือ
สอดแทรกในการสอน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มอบหมายให๎ครูทุกคนในแตํละสาขาวิชาดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนมุํงเน๎นแบบฐานสมรรถนะอาชีพ มีการผลิตสื่อผลงานทางวิชาอยํางตํอเนื่อง จัดทาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย มีผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน นักศึกษา ออกเผยแพรํตํอสาธารณชนโดยนาภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช๎หรือสอดแทรกในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาอาหาร-ขนม สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี สาขาวิชา
เสริมสวย และสาขาวิชาการตัดผมชาย ดังตารางตํอไปนี้
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลการสํงเสริมให๎มกี ารพัฒนาในสาขาวิชาที่เปิดสอน นาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ประยุกต์ใช๎หรือสอดแทรกในการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
นาภูมปิ ัญญาท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้หรือสอดแทรกในการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.ทองม๎วนสาหรําย
๑.ทองม๎วนสาหรําย
๑.ผ๎ามัดย๎อมหม๎อห๎อม
๒.คุ๎กกี้งาขี้มํอน
๒.สบูํสมุนไพร
๒.กระเป๋าผ๎าเอนกประสงค์จากผ๎าหม๎อห๎อม
๓.ผลิตภัณฑ์จากเศษผ๎าหม๎อห๎อม
๓.น้าดื่มสมุนไพร
๓.สบูํสมุนไพร
๔.สมุนไพรไลํยุง
๔.ผ๎ามัดย๎อมหม๎อห๎อม
๔.ทองม๎วนสาหรําย
๕.เครื่องประดับจากปลอกปากกา
๕.กระเป๋าผ๎าเอนกประสงค์
๕.ผ๎ามัดย๎อมหม๎อห๎อม
จากผ๎าหม๎อห๎อม
๖.น้าดื่มสมุนไพร

สรุป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ มีผลงานและการน าภูมิปัญ ญาท๎องถิ่นมาประยุ ก ต์ ใ ช๎หรื อ
สอดแทรกในการสอน
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๒.๒.๓) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มุํงเน๎นให๎ครูทุกคนมีการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ห๎องปฏิบัติการในสาขาวิชาตํางๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถใช๎
สื่อการเรียนการสอนที่มีในวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํได๎อยํางคุ๎มคํา ประหยัดอยํางมี ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
ตารางแสดง : ร๎อยละจานวนครูผสู๎ อนที่มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและคุ๎มคํา
ที่

ปีการศึกษา

๑
๒
๓

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑/๒๕๖๒

ครูผู้สอน
(คน)
๓๕
๒๘
๒๑

จานวนครูผู้สอนที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อและ
เทคโนโลยีทที่ ันสมัยและคุ้มค่า
๓๕
๒๘
๒๑
รวม/ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สรุป ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครูทุกคนมีการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยีท่ที ันสมัยในการจัดการเรียนการสอน โดยได๎รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย ฯ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐

๒.๒.๔) การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ ได๎ ม อบหมายให๎ ค รู ทุ ก คนมี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู๎
โครงการสอนบันทึกหลังการสอน สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
หัวหน๎าแผนก/สาขางานเป็นผู๎ประเมิน ครูประเมินกันเอง และผูบ๎ ริหารประเมิน
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์
คะแนนการประเมิน/ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ย
คิดเป็น
ระดับ
ร้อยละ
คุณภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๕๕
๙๑.๐๐
มากที่สุด
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๕๐
๙๐.๐๐
มาก
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๖๐
๙๒.๐๐
มากที่สุด
รวมคะแนน/เฉลี่ย
๔.๕๕
๙๑.๐๐
มากทีส่ ุด

สรุป ครูทุกคน มีโครงการสอน/แผนการสอน มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยให๎นักศึกษาประเมิน และมีผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ คิดเป็นคําเฉลี่ยรวม
เทํากับ ๔.๕๕ คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๐๐ และมีผลประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
วิท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลการเรี ย นที่ มีคุ ณ ภาพและ
หลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมนักศึกษา และผู๎เรียน ทุกด๎าน มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลการเรียนที่ชํวยยกระดับคุณภาพการศึกษา มีระบบการรายงานความก๎าวหน๎าทางการเรียนตํอนักศึกษา
และชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช๎ข๎อมูลจากผลการเรียนไปพัฒนานักศึกษา พัฒนาการสอน
และพัฒนาหลักสูตร
๒.๓.๑) การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มีการใช๎เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และ
ผู๎เรียนทุกด๎านในสัดสํวนที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู๎เรียน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในสํวน
ของภาคทฤษฎี นั้ น ข๎ อ สอบที่ ใ ช๎ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นได๎ ม อบหมายให๎ ค รู ผู๎ ส อนจั ด ท า
แบบทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียน ในสํวนภาคปฏิบัติได๎ใช๎วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาทิเชํน
การสังเกต สัมภาษณ์ การทดสอบ การปฏิบัติงาน โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษาและผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น และ
แก๎ปัญหาเป็น
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการใช๎เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคล๎องกับ
จุดมุํงหมายหลักสูตร ใช๎วิธีการประเมินที่หลากหลาย เน๎นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการจัดการ
และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักศึกษาทุกด๎านในสัดสํวนที่เหมาะสม
๒.๓.๒) การกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักศึกษา
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ ใช๎ เ กณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลการเรี ย นจากระเบี ย บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยการจัดการศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปีพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๘ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม กํอนที่จะเปิด
สอนรายวิชา กาหนดให๎ผู๎เรียนและผู๎สอนทาความเข๎าใจเกี่ยวกับ วิธีการจัดการเรียนการสอน การเก็ บ
คะแนน วิธีการประเมินผล เกณฑ์การสอบผํานรายวิชาให๎เป็นไปตามลักษณะรายวิชาที่เรียน ครูผู๎สอนมี
การบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน เชํน บันทึกเวลาเข๎าเรียน การสํงงาน การทดสอบยํอย พร๎อมทั้งแจ๎งให๎
นักศึกษาและผู๎เรียนทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให๎นักศึกษาและผู๎เรียนได๎มีการตื่นตัวเตรียมพร๎อม และ
พัฒนาตนเองอยูํเสมอในการตัดสินผลการเรียนด๎วยการเก็บคะแนนยํอย มีการปรับเกณฑ์ให๎สู งขึ้นเพื่อท๎า
ทายความสามารถของผู๎เรียน และมีรายวิชาที่ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถระดับสูงหลายรายวิชามี
กระบวนการประเมินผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการระบุที่มาของเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน มีการปรับ
เกณฑ์ให๎สูงขึ้น เพื่อท๎าทายความสามารถของนักศึกษา และมีรายวิชาที่ให๎นักศึกษาได๎พัฒนาความสามารถ
ระดับสูงหลายวิชา โดยยึดระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยการจัดการศึกษา และ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๘
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๒.๓.๓) ระบบการรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนต่อนักศึกษาและชุมชน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการกาหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานความก๎าวหน๎า
ทางการเรียนเพื่อให๎นักศึกษา ผู๎เรียน และชุมชนทราบ ข๎อมูลมีความถูกต๎องชัดเจนสาระครบถ๎วน โดยการ
แจ๎งให๎ผู๎เรียนทราบเป็นรายบุคคล มีการบริการข๎อมูลผลการเรียนจากงานทะเบียน ผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น สามารถรับทราบและตรวจสอบข๎อมูลผลการเรียนได๎อยํางถูกต๎อง
และรวดเร็ว มีการจัดทาเอกสารหลักฐานครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการทางาน
อยูํเสมอนักศึกษา ผูเ๎ รียนและชุมชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ
สรุ ป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ก ารก าหนดนโยบาย วิ ธี ก าร และรู ป แบบการรายงาน
ความก๎าวหน๎าทางการเรียน เพื่อให๎นักศึกษาและชุมชนทราบ ข๎อมูลมีความถูกต๎องชัดเจนสาระครบถ๎วน
ทุก ฝุายเกิ ด ความเข๎าใจรํว มกั นและมั่นใจในข๎อมูลที่นาเสนอ การจัดท าเอกสารหลัก ฐานครบถ๎วนเป็ น
ปัจจุบัน มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานอยูํเสมอทาให๎ผรู๎ ับบริการพอใจ
๒.๓.๔) การใช้ข้อมูลจากผลการเรียนไปพัฒนานักศึกษา พัฒนาการสอนและพัฒนาหลักสูตร
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ ได๎ รั บ นโยบายจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีการพัฒนาหลักสูตรรํวมกับชุมชน โดยสถานศึกษาได๎นาผลการเรียนของผู๎เรียน
หลั ก สู ตรวิชาชีพ ระยะสั้น หลั กสู ตรวิชาชีพ แกนมัธ ยมศึก ษา และหลัก สูตรอื่นๆ ด๎วยวิธีก ารดาเนินงาน
ดังกลําวทาให๎มีการจัด การพัฒนาหลักสูตรให๎มีการพัฒนาไปอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับนโยบายของ
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนามาจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
สรุ ป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ก ารรายงานความก๎ า วหน๎ า ของนั ก ศึ ก ษารายบุ ค คลทุ ก
รายวิชาที่เปิดสอน แผนการสอนของครูสํวนใหญํมีการปรับปรุง โดยใช๎ข๎อมูลผลการเรียนของนักศึกษาเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง และข๎อมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกนาไปใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีแหลํงค๎นคว๎า ห๎องสมุด หรือศูนย์วิทยบริการที่มีปริมาณ เทคโนโลยี
(รวมทั้งหนังสือ) เพียงพอ มีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาใฝุหาความรู๎เพิ่มเติม มีห๎องปฏิบัติการ
ตํางๆ ครบถ๎วนเพียงพอและใช๎ประโยชน์คุ๎มคํา และมีการจัดสภาพแวดล๎อมภายในบริเวณสถานศึกษาที่
สํงเสริมการเรียนรู๎ รํมรื่น สะอาด และปลอดภัย
๒.๔.๑) แหล่งค้นคว้า ห้องสมุด หรือศูนย์วิทยบริการ ที่มีปริมาณสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอ
วิท ยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ ได๎จัด ให๎มี แหลํง ค๎นคว๎า ห๎ องสมุดที่มี ป ริม าณสื่อ เทคโนโลยีแ ละ
หนังสือ (โดยเฉพาะหนังสืออ๎างอิงและวารสารใหมํๆ) อยํางเพียงพอ และมีการจัดหมวดหมูํตามหลักสากล
มี ส ถิ ติ ก ารยื ม ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น มี ค วามเคลื่ อ นไหวในกลุํ ม ผู๎ ยื ม มี ก ารประชุ ม และแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หนั ง สือ ในห๎ อ งสมุด มี ก ารวางแผนก าหนดเป็ น โครงการ/กิ จกรรมในก ารจั ด หาวั ส ดุ
อุปกรณ์สาหรับใช๎ในการเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอให๎กับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู๎เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นสามารถเลือกใช๎สื่อในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ตามความถนัดและความสนใจของตน นอกจากนี้
ยังจัดให๎บริการเป็นแหลํงเรียนรู๎แกํชุมชนและสังคมในแตํละปีงบประมาณ มีการจัดทาแผนพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ตาํ ง ๆ ไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีแหลํงค๎นคว๎า ห๎องสมุด หรือศูนย์วิทยบริการที่มีปริมาณสื่อ
เทคโนโลยีและหนั งสือเพีย งพอ จัด หมวดหมูํตามหลั ก สากล มี สถิติ ก ารยืมที่ เ ป็นปั จจุบั น และมี ความ
เคลื่อนไหวในกลุํมผู๎เรียน
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห๎องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ปีการศึกษา

จานวนและทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด

จานวน

หน่วย

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ/วารสาร/จุลสาร ฯลฯ
หนังสือ/วารสาร/จุลสาร ฯลฯ
หนังสือ/วารสาร/จุลสาร ฯลฯ

๑๒,๗๐๐
๑๒,๗๐๐
๑๓,๐๒๒

เลํม
เลํม
เลํม
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๒.๔.๒) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นและหลักสูตรปกติ ได๎มีโอกาสแสวงหาความรู๎ใหมํๆ ที่ทันสมัยจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก โดยการให๎ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการและเข๎ารับการอบรมจากวิทยากรตามสมรรถนะ
อาชีพ เพื่อให๎เกิดทักษะความรู๎และประสบการณ์ สร๎างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่นอกเหนือจากการเรียน
ในห๎ อ งเรี ย น นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ยั ง ได๎ จั ด กิ จ กรรมให๎ ผู๎ เ รี ย นมี สํ ว นรํ ว มเป็ น ผู๎ คิ ด ริ เ ริ่ ม วางแผนการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบโครงการ เชํน โครงการวันภาษาไทย การประกวดบทกลอน การเขียนความเรียงและ
กิจกรรมการแสดงตําง ๆ กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียนนักศึกษา กิจกรรม
วั นวิท ยาศาสตร์ จัด ประกวดสิ่งประดิษ ฐ์ของคนรุํนใหมํ เป็นต๎น โดยในแตํละกิจกรรมนั้นมีก ารเน๎นให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให๎เกิดทักษะความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ทาง
วิชาการ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํมกี ารจัดทาโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาแสวงหา
ความรูใ๎ หมํ ๆ ที่ทันสมัยทุกปี นักศึกษา ๑๐๐.๐๐ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ตํอสังคม
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาใฝุหาความรูเ๎ พิ่มเติม
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ปีการศึกษา

โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม

โครงการวันวิทยาศาสตร์
โครงการวันสุนทรภูํ
โครงการวันภาษาไทย
๒๕๖๐
โครงการวันอนุรักษ์ทักษะภาษา การแตํงกายล๎านนาสูํปอี าเซียน ๒๕๖๐
โครงการสัปดาห์วันวิชาการ
โครงการแขํงขันทักษะวิชาชีพระยะสัน้ ระดับชาติ และระดับภาค
โครงการตามหายอดนักอําน
โครงการงานสัปดาห์หอ๎ งสมุด
๒๕๖๑
โครงการวันวิชาการ (OPEN HOUSE)
โครงการวันภาษาไทยแหํงชาติ
โครงการวันสุนทรภูํ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โครงการตามหายอดนักอําน
โครงการงานสัปดาห์หอ๎ งสมุด
โครงการวันวิชาการ (OPEN HOUSE)
โครงการ ENGLISH CAMP
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ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผลผลิตที่มคี ุณภาพและเกิดประโยชน์ตอํ สังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
รวมทั้งหมด

จานวนนักศึกษา
ที่จบการศึกษา
๔,๑๘๗ คน
๒,๗๕๗ คน
๑,๗๓๐ คน
๘,๖๗๔ คน

จานวนผลผลิตที่มีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
๔,๑๘๗ ชิน้
๒,๗๕๗ ชิน้
๑,๗๓๐ ชิน้
๘,๖๗๔ ชิน้

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีกิจกรรมที่สงํ เสริมให๎นักศึกษาแสวงหาความรูใ๎ หมํๆ
ทีท่ ันสมัยทุกปี และนักศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ตอํ สังคม คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
๒.๔.๓) ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์คุ้มค่า
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีห๎องปฏิบัติการสอนวิชาชีพระยะสั้น ห๎องปฏิบัติการตํางๆพร๎อมสิ่ง
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบถ๎วน เพียงพอและใช๎ประโยชน์คุ๎มคําในการฝึกอบรม อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ทั น สมั ย เพี ย งพอตํ อ จ านวนผู๎ เ รี ย น ผู๎ ฝึ ก อบรม ตามสาขาวิ ช าที่ จั ด การเรี ย น การสอน
ทาให๎การฝึกทักษะดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน ห๎องโสตทัศนศึกษา ห๎องปฏิบัติการอาหาร-ขนม
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารตั ด ผมชาย ห๎ อ งเสริ ม สวย ห๎ อ งตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ๎ า ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารไฟฟู า ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห๎อ งปฏิ บัติ ก ารชํ างยนต์ ห๎ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารบั ญ ชี ห๎ อ งปฐม
พยาบาล โรงอาหาร ห๎องสมุด เป็นต๎น
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลห๎องปฏิบัติการตํางๆ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา
ประเภทวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/
พาณิชยกรรม
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๕ ห๎อง
๒๔ ห๎อง
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํมหี อ๎ งปฏิบัติการตําง ๆ พร๎อมสิ่งอานวยความสะดวกครบถ๎วน
เพียงพอและใช๎ประโยชน์คุ๎มคํา
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๒.๔.๔) การจัดสภาพแวดล้อมที่ดใี นบริเวณสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ก ารจั ด สภาพแวดล๎ อ มในบริ เ วณสถานศึ ก ษา สะอาด รํ ม รื่ น
ปลอดภัย และมีบริเวณให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พักผํอนอยํางเพียงพอ มีสนามกีฬาทั้งภายในอาคารและ
สนามกลางแจ๎งที่ให๎นักเรียน นักศึกษา และผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได๎ออกกาลังกายในเวลาวําง
หรือพักรอเวลาเข๎าเรีย น มีการจัดทาโครงการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาเพื่อปรับสภาพแวดล๎อม
ภายในสถานศึกษาให๎มีความนําอยูํ เชํน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต๎น
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลการจัดสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ปีการศึกษา

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม
ทีพ
่ ัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ
โครงการปรับปรุงระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตไร๎สาย
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือขําย
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการปรับปรุงห๎องประชุม อาคารวิทยบริการ
โครงการซํอมแซมหลังคาอาคารอานวยการ/ปฏิบัติการ
โครงการกํอสร๎างหลังคาเอนกประสงค์
โครงการรณรงค์คัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย
โครงการสารพัดชํางร๎อยใจพัฒนาวิทยาลัยฯ (Big Cleaning Day)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือขํายไร๎สายเพื่อการเรียนการสอน

สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่ดใี นบริเวณสถานศึกษาสะอาด รํมรื่น
ปลอดภัย และมีบริเวณให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พักผํอนอยํางเพียงพอ
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ด้านที่ ๓
การบริหารการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาลัย สารพัดชํางแพรํ มีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐานของวิท ยาลัย และชุมชน
ครอบคลุมอยํางมีประสิทธิภาพ ทันตํอการใช๎งาน นาข๎อมูลและสารสนเทศไปใช๎ในการบริหารและจัดการ
เรีย นการสอน มีการจัด เก็ บข๎อมูลและสารสนเทศอยํางเป็นระบบทันสมัย และพัฒนาระบบข๎อมูลอยําง
ตํอเนื่อง เผยแพรํขาํ วสาร รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมและผลการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ
๓.๑.๑) การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประการ ที่จัดระบบไว๎ครอบคลุมการ
ใช๎งานและสารสนเทศทุกสํวนเป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ มีโครงสร๎างระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ มีการใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพรํข๎อมูลให๎กับประชาชนได๎
อยํางกว๎างขวางและมีป ระสิท ธิ ภาพ จัดสํงบุคลากรเข๎าอบรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใ ห๎มีความ
ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์ให๎เพียงพอ มีการนาสื่อให๎บริการสาหรับนักเรียน ชุมชน สถานศึกษามีการจัดทา
โปรแกรมส าหรับ ใช๎ใ นการประมวลฐานข๎อมูล ซึ่งมีผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยมีระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานข๎อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงอยํางเป็นระบบในด๎านทรัพยากร บุคคล งานทะเบียน งานวัดผลประเมินผล
งานอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.pptc.ac.th ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาขําวสาร
อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินประสิท ธิภาพของระบบการบริหารจัดการข๎อมูล ทั้งนี้ระบบ
ฐานข๎อมูลทั้งหมด ได๎นามาใช๎ในการบริหารและการตัดสินใจของผู๎บริหารและมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศให๎ทันสมัยอยูํเสมอ มีเว็บไซต์ของวิทยาลัย ฯ www.pptc.ac.th สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎อยําง
รวดเร็ว และทันสมัย มีการนาข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกหลักสูตร ในด๎าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จาแนกตามประเภทวิชา ชั้น เพศ มีผล
การประเมินนักเรียนในด๎านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน นักศึกษา มีผลการ
ติดตามนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา มีรายละเอียดของสถานภาพการศึกษาตํอการประกอบอาชีพ มีการ
เสนอข๎อมูลรางวัลดีเดํนตํางๆที่นักเรียน นักศึกษาได๎รับ ซึ่งการจัดระบบข๎อมูลและสารสนเทศเอื้อประโยชน์
แกํผู๎ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยวิทยาลัยฯ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประการที่ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน คือ มีข๎อมูลสารสนเทศที่จัดระบบไว๎ครอบคลุมการใช๎งานทุกสํวน และระบบสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน
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๓.๑.๒) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดเก็บข๎อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมูํ การ UpLoad ข๎อมูล
ขึน้ เว็บไซต์ มีการจัดเก็บรวบรวมสถิติข๎อมูลตํางๆ ในรูปสารสนเทศของงานศูนย์ข๎อมูล มีข๎อมูลสถานศึกษา
ข๎อมูลนักเรียน ข๎อมูลผู๎สาเร็จการศึกษา มีการจัดข๎อมูลเป็นระเบียบหมวดหมูํ เรียกใช๎งานได๎สะดวก รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน มีการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข๎อมูล เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ๎มคํา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมข๎อมูลการจัดหางาน ให๎แกํผู๎สนใจ เชํน
โปรแกรม V-Cop และระบบติดตามผู๎เรียน SMIS เป็นต๎น
มีการวางแผนการดาเนินงานอยํางเป็นระบบ มีการใช๎วิธีการหลากหลายและนําสนใจ มีการ
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสารด๎วยการประชาสัมพันธ์ทั้งทางรายการวิทยุ โครงการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทาง
เว็บไซต์ www.pptc.ac.th การนาเสนอข๎อมูลแผํนพับและการประชาสัมพันธ์ด๎วยหนังสือพิมพ์ การประกาศ
ประชาสั มพั นธ์ ก ารศึก ษา มีก ารติด ตั้งปูายประชาสัมพันธ์ ความรู๎ ครอบคลุม ทุกกลุํมเปูาหมาย และมี
ผลงานปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับตํอชุมชน หนํวยงานตํางๆ ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมการจัดกิจกรรม
และทุกฝุายมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการศึกษา มีการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ
ทันสมัย และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง คือ มีก ารจัดเก็ บ ข๎อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมูํ ๙ ประการ จัดเป็น
ระเบียบใช๎ได๎สะดวก มีการวิเคราะห์และสรุปข๎อมูลเป็นสารสนเทศที่นาไปใช๎ประโยชน์ได๎ทันที มีวิธีการ
จัดเก็บหรือใช๎เครื่องมือทันสมัยและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศให๎ดอี ยูํเสมอ
๓.๑.๓) การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ๎มคํา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมข๎อมูลการจัดหา
งาน ให๎แกํผู๎สนใจ เชํน
๑. โปรแกรม ศธ.๐๒ ใช๎สาหรับงานทะเบียนในการบันทึกประวัติ/ประเมินผลการเรียน
๒. โปรแกรม GFMIS ใช๎ในระบบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ
๓. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ใช๎สาหรับรับสํงหนังสือราชการ
กับหนํวยงานตํางๆ
๔. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (RMS ๒๐๑๖) เพื่อแจ๎งเวียนหนังสือให๎บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
๕. ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวะ V-cop เพื่อเก็บข๎อมูลผู๎เรียนและข๎อมูลสถาน
ประกอบการตํางๆ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎นาข๎อมูลและสารสนเทศไปใช๎ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน คือ มีก ารใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเป็นฐานข๎อมูลเพื่อใช๎ในการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการและในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คมุ๎ คํา
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๓.๑.๔) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการ
พั ฒนาคุ ณ ภาพของสถานศึก ษา โดยได๎ ดาเนินการวางแผนการด าเนินงาน ใช๎วิ ธีก ารหลากหลายและ
นําสนใจ การเผยแพรํขําวสารสถานศึกษา ด๎วยการประชาสัมพันธ์ทั้งทางรายการวิทยุ โครงการเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสาร ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.pptc.ac.th การนาเสนอข๎อมูล การประกาศประชาสัมพันธ์
การจัด ทาวารสารเผยแพรํใ ห๎ป ระชาชนรับ ทราบข๎อมูล การติดปูายประชาสัมพันธ์ ความรู๎ ครอบคลุม
กลุํมเปูาหมาย มีผลงานปรากฏชัดเจน ทุกฝุายพึงพอใจ เชํน การแจ๎งขําวประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีวิทยุ
การแจ๎งประกาศประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผํานเว็ปไซต์ของวิทยาลัย
ฯ การจัดทาแผํนพับประชาสัมพันธ์รั บสมัครผู๎เรียน เพื่อศึกษาตํอหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรอื่นๆ
เป็นต๎น
สรุ ป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํา งแพรํ ได๎มี ก ารเผยแพรํ ข๎อ มู ลขํ าวสารเกี่ย วกั บ การจัด กิจ กรรม/
โครงการของสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คือ มีการวางแผนการดาเนินงานใช๎
วิธีการหลากหลาย และนําสนใจ มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารคลอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายมีผลปรากฎชัด
ทุกฝุายพึงพอใจ
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการบริหารจัดการตาม
ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให๎ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษา
วิสัย ทัศน์ (VISION) มุํงสร๎างสรรค์วิชาชีพสูํชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION) จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพทุกกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง สร๎างเครือขํายและสํงเสริมความรํวมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิช าชี พ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึก ษา ทั้ ง ด๎ า นบุ ค ลากร ด๎า นงบประมาณ และด๎ า น
ทรัพยากรภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
จากวิสัยทัศน์ ดังกลําว วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎นามาจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ดังนี้
๓.๒.๑) แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายการจัด
การศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา
การวางแผนของ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยฯ ใช๎การจัดการบริหารแบบมีสํวนรํวม
โดยผู๎บริหาร ครู เจ๎าหน๎าที่ นักเรียน นักศึกษาและชุมชน มีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้
สถานศึก ษาและชุมชน มีก ารกาหนดเปูาหมายการดาเนินการภายใต๎แตํละมาตรฐานวําต๎องให๎เ กิดผล
สั มฤทธิ์ ใ นด๎านใด ระดั บ ใด มีก ารก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับ ตัดสินระดับ ความสาเร็จ มีก ารวาง
แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น แผนการรับ การปฏิบัติกิจกรรม
โครงสร๎าง เพื่อการปฏิบัติ โดยผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎นาเสนอการปฏิบัติการ ตลอดจนการกากับติดตาม
การนาแผนสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน และ
ด าเนิ น งานตามแผน กลไก การก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบจากผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ มอบหมายเป็ น ระยะๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยที่วิทยาลัย ฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี
สอดคล๎องกับเปูาหมาย และนโยบายการจัด การศึกษา ตามศักยภาพของสถานศึกษา และความต๎องการ
ของท๎องถิ่น มียุทธวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน และประสบความสาเร็จสูง มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน เป็นเหตุ
เป็นผล มีผู๎รับผิดชอบและจัดในชํวงเวลาที่เหมาะสม
สรุป วิทยาลัย สารพั ดชํางแพรํ ได๎จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี สอดคล๎องกับเปูาหมายนโยบายการจัดการศึกษา ศักยภาพของการศึกษา และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น มีวิธีการพัฒนาอยํางชัดเจน มีโอกาสประสบผลสาเร็จสูง จัดลาดับกิจกรรมปฏิบัติงานเป็นเหตุเป็น
ผล มีผู๎รับผิดชอบและจัดในชํวงเวลาที่เหมาะสม
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๓.๒.๒) การดาเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีระบบ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี เป็นประจาทุกปี ทั้งแผนปฏิบัติ
งานระยะสั้ น และระยะยาวให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ เปู า หมายและนโยบายของท๎ อ งถิ่ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบการติดตามตรวจสอบการทางาน และ
การแก๎ ไ ขปัญ หาขณะท างาน มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน และน าปั ญ หาอุ ป สรรคไปพั ฒนาอยํา ง
ตํอเนื่อง มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนเป็นไปอยํางมีระบบ ครบทุกงาน
การนาแผนสู่การปฏิบัติ มีการกาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินงานตามแผน มีกลไก
การกากับ ติด ตาม ตรวจสอบ จากผู๎ที่ไ ด๎รับมอบหมาย ตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่มผี รู๎ ับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานประจาปี มีคาสั่งมอบหมายหน๎าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการดาเนินงานตามแผนงานเป็นไปอยํ างมีระบบ คือ มีการ
ดาเนินงานตามแผนอยํางเป็นระบบทุกกิจกรรม
๓.๒.๓) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การติด ตามตรวจสอบ วิท ยาลัย สารพัด ชํา งแพรํ ได๎ดาเนิ นการโดยมีแ ผนก ากั บ ติด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผู๎เรียนและพัฒนาเป็นไปอยํางตํอเนื่องและชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบและปฏิบัติ
อยํางสม่าเสมอ เชํน มีแผนการรับผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีคาสั่งมอบหมายหน๎าที่อยํางชัดเจน
และการปฏิบัติงานตรงตามความรู๎ค วามสามารถ มีก ารวางระบบประเมินบุคลากรอยํางเป็นรูป ธรรม
รวมทั้งในด๎านการเรียนการสอนมีการนิเทศสาขาวิชา เป็นประจาทุกภาคเรียน เพื่อการพัฒนาทางด๎านการ
เรียนการสอนและงานในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายอยํางตํอเนื่อง
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนาผลการดาเนินงานของสถานศึกษาไปเผยแพรํให๎
ผูท๎ ี่เกี่ยวข๎องทราบ เชํน เผยแพรํทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ ชุมชน ผู๎ปกครอง หนํวยงานอื่นๆ และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา หากผลการดาเนินงานด๎านใด มีการดาเนินงาน
ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานเป็นไปอยําง
ตํอเนื่อง คือ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานที่ชัดเจน มีคณะทางานรับผิดชอบและ
ปฏิบัติอยํางสม่าเสมอ
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๓.๒.๔) การรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มกี ารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ อยํางสม่าเสมอ หลากหลายรูปแบบ เพื่อให๎ทราบถึงผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ในด๎านการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตรแกนมัธยม และการฝึกอบรม
๑๐๘ อาชีพ ในด๎านความรํวมมือในการจัดการกิจกรรม โครงการรํว มกับชุมชน และหนํวยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหลากหลายรูปแบบ นําสนใจ และเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย เชํน การเผยแพรํข๎อมูล
ขํ า วสารให๎ ผู๎ ป กครอง ชุ ม ชน และหนํ ว ยงานได๎ ท ราบขํ า วสารของวิ ท ยาลั ย ฯ ผํ า นทางเว็ บ ไซต์
www.pptc.ac.th Application factbook ของสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารทางวารสาร
ตํางๆ เป็นต๎น
สรุป วิท ยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ มีก ารรายงานผลการดาเนินงานให๎ ชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทราบ คือ มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปีให๎ชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบอยําง
แพรํหลาย มีหลายรูปแบบ นําสนใจ และเหมาะกับทุกกลุํมเปูาหมาย
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การบริหารงบประมาณและการบริการ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษา
อยํางเหมาะสมและเพียงพอ มีแผนการติดตามควบคุมการใช๎งบประมาณอยํางชัดเจน มีการรายงานผล
การใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบและตรวจสอบได๎ นอกจากนี้ยังได๎มีการจั ดบริการและสวัสดิการตํางๆ
เชํน ห๎องพักครู แหลํงค๎นคว๎า การศึกษาดูงาน ทุนสํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้าดื่ม
ระบบไฟฟูา ระบบโทรศัพท์ เป็นต๎น ให๎กับบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความเหมาะสมและทั่วถึง
๓.๓.๑) การบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดระบบการบริหารงบประมาณอยํางเหมาะสมและเพียงพอ
โดยระบุแหลํงที่มาของงบประมาณอยํางชัดเจน ได๎รับ เงินจัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมูํ และมีเ งิน
งบประมาณ เพื่อการพัฒนาในแตํละปีอยํางเพียงพอที่จะบริหารงานได๎อยํางตํอเนื่อง
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎จัดการบริหารงบประมาณอยํางเหมาะสมและเพียงพอ คือ
มีการระบุแหลํงที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาในแตํละปีคํอนข๎างคงที่เพียง
พอที่จะบริหารงานได๎อยํางตํอเนื่อง กาหนดนโยบายการใช๎เงินเป็นสัดสํวนที่เหมาะสม คานึงถึงประโยชน์ ที่
นักศึกษาสํวนใหญํจะได๎รับ
๓.๓.๒) การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีแผนการติดตามและประเมินผลการใช๎งบประมาณอยํางสม่าเสมอ
มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการติดตามผลการใช๎งบประมาณ มีผู๎รับผิดชอบงานด๎านการตรวจสอบงาน
บัญชี การใช๎งบประมาณทั้งหมดเป็นไปตามแผน มีการจัดทารายงานผลการใช๎งบประมาณทุกเดือนตาม
แบบรายงาน และรายงานการใช๎งบประมาณประจาปี มีบันทึก การรับ – จํายเงินงบประมาณ มีระบบ
เชื่อมโยงและรายงานผลการใช๎งบประมาณตามความเป็นจริง ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน เชํน สรุปผลการ
เบิกจํายเงินแตํละโครงการ และรายงานการใช๎เงินงบประมาณ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการติดตามและประเมินผลการใช๎งบประมาณอยํางสม่าเสมอ
คือ มีแผนการติดตามและประเมินผลการใช๎งบประมาณสม่าเสมอ การใช๎งบทั้งหมดเป็นไปตามแผน
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๓.๓.๓) การรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีระบบการเชื่อมโยง การรายงานผลการใช๎งบประมาณตามความ
เป็นจริง ถู ก ต๎อง และเป็นปัจจุบัน เชํน การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ๎า งวัสดุ อุป กรณ์ การฝึก อบรม ตาม
แผนงาน กิจกรรมโครงการทั้งหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในแตํละรายวิชาประกอบการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการจัดซื้ออยําง
เป็นระบบ ผํานตามสายการบริหารงาน มีการตรวจรับ การตรวจสอบ และการจัดเก็บอยํางเป็นระบบ
มีคาสั่งมอบหมายหน๎าที่ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได๎ เพื่อให๎การฝึกทักษะฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาดาเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานงบทดลองประจาเดือน รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนํวยรับ
งบประมาณ รายงานจัด เก็บ นาสํง รายได๎แผํนดินและเงินฝากคลัง รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังแกํสานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดแพรํ และสานักงานคลังจังหวัดแพรํได๎
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการจัดทารายงานผลการใช๎งบประมาณอยํางเป็น
ระบบ และตรวจสอบได๎ คือ มีระบบเชื่อมโยงและรายงานผลการใช๎งบประมาณตามความเป็นจริง ถูกต๎อง
และเป็นปัจจุบัน
๓.๓.๔) การจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และทั่วถึง
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ก ารจั ด ระบบบริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารตํ า ง ๆ ให๎ กั บ บุ ค ลากรได๎
หลากหลายเหมาะสมกับสภาวการณ์ และทั่วถึง ทาให๎บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด เชํน มีการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการปฏิบัติงานสวัสดิการบ๎านพักสาหรับครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา มีการตรวจสุขภาพประจาปีโครงการศึกษาดูงาน โครงการประกันสังคม โครงการ
กิจกรรมวันนันทนาการ กีฬา การจัดเลีย้ งสังสรรค์ในเทศกาลตําง ๆ ตามความเหมาะสม การจัดให๎มีเครื่อง
อุปโภคบริโภค การบริการด๎านอาหาร น้าดื่ม โทรศัพท์ และการบริการข๎อมูลสารสนเทศ และนอกจากนี้ยัง
ได๎มีก ารส ารวจความพึงพอใจของบคุลากรภายในวิท ยาลัยตํอการจัดบริก ารและสวัสดิก ารตํางๆ เป็น
ประจาทุกปี โดยมีผลการสารวจความพึงพอใจ ดังนี้
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการและสวัสดิการของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ด้านการให้บริการสวัสดิการแก่บุคลากร
ภาคเรียน/
คิดเป็น
คิดเป็น
ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
(ความพึงพอใจ)
๒๕๖๐
๔.๕๑
๙๐.๒๐
มากที่สุด
๒๕๖๑
๔.๕๒
๙๐.๔๐
มากที่สุด
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๔.๖๔
๙๒.๘๐
มากที่สุด
รวมค่าเฉลี่ย/ร้อยละ
๔.๕๖
๙๑.๒๐
มากที่สุด
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สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดบริการและสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํบุคลากรตามความ
เหมาะสมและทั่ ว ถึ ง คื อ มี ก ารจั ด บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารตํ า ง ๆ โดยจั ด ได๎ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ และความพึงพอใจตํอการจัดบริการและสวัสดิการแกํบุคลากร คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๒๐
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่
วิท ยาลั ย สารพั ด ชํ างแพรํ ได๎ดาเนิ นการเกี่ย วกั บ พื้น ที่ข องสถานศึ ก ษา โครงสร๎างพื้น ฐาน
อาคารเรียน และบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัย ฯ ให๎สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง รวมทั้งจัดสถานที่ให๎นักศึกษาทากิจกรรมได๎อยํางเหมาะสม มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ประจาอาคารเพียงพอ มีระบบการซํอมบารุงที่เหมาะสมและทันตํอเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภคอยูํใน
สภาพใช๎การได๎ดี และมีระบบปูองกันอันตรายที่เตรียมพร๎อมนามาใช๎การได๎ตลอดเวลา
๓.๔.๑) พื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารเรียนทุกแห่งมั่นคง แข็งแรง สะอาดปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการทากิจกรรม
วิทยาลัยสาพัดชํางแพรํ มีพ้ืนที่ ๑๐ ไรํ โครงสร๎างพื้นฐานอาคารทุกหลังมีความมั่นคง แข็งแรง
มีการตรวจสอบประจาปี มีแผนผังอาคารแสดงอาคารสถานที่ชัดเจน สะอาดเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
อยํางชัดเจน มีระบบดูแลความปลอดภัย บริเวณทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีอาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการ โรงฝึกงานเพียงพอ และเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตํางๆ มี การจัดภูมิทัศน์ที่
สะอาดรํมรื่นสวยงาม มีลานกีฬาสาหรั บนาเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกได๎เลํนกีฬาและออกกาลัง
กาย มี ส ถานที่ ส าหรับ จอดรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ แ ยกเป็น สัด สํว น มี สถานที่ นั่ง พั ก ผํอนหรื อท า
กิจกรรมอื่นๆ อยํางเหมาะสม และมีการตรวจสอบ ซํอมแซม ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่ให๎อยูํในสภาพที่
มั่นคง ปลอดภัยตํอการใช๎งานเป็นประจาทุกปี
สรุป วิทยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ จัดพื้นที่ โครงสร๎างพื้นฐาน และอาคารเรีย นทุก แหํง มั่นคง
แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการทากิจกรรม มีการตรวจสอบประจาทุกปี สะอาดเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมอยํางชัดเจน มีระบบการดูแลความปลอดภัยทั้งในและรอบสถานศึกษา
๓.๔.๒) อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคาร รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย
และมีปริมาณเพียงพอ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารรอบบริเวณอยูํ
ในสภาพที่ดี ปลอดภัย ตํอการใช๎งานและมีป ริมาณเพีย งพอ อาทิ เชํน มีพัดลมติด ตั้งตามห๎องเรียน ห๎อง
ปฏิบัติงาน และโรงฝึกงาน มีเครื่องปรับอากาศติด ตั้งตามห๎องเรียนระบบไอที ห๎องโสตทัศนศึกษา ห๎อง
สานักงาน เพื่อให๎อากาศถํายเทระบายความร๎อน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ถังดับเพลิงติดตั้งตามอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน มีระบบการใช๎การ
ควบคุ ม และการรั ก ษาความปลอดภัย เป็นอยํา งดี มีสิ่ง อานวยความสะดวกทุก อาคารสถานที่ การใช๎
เครื่องมืออุปกรณ์ตํางๆ มีระบบการจัดวางและควบคุมเป็นอยํางดี สํวนอุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอานวย
ความสะดวก
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ด๎านการเรียนการสอน มีการจัดวางอยํางเป็นระบบระเบียบ มีการควบคุมการนาไปใช๎การยืม
ที่ชัดเจน บริเวณโดยรอบมีถังน้าดื่มที่สะอาด เพียงพอสาหรับนักเรียน นักศึกษาและผู๎ใช๎บริการ มีถังขยะจัด
วางเป็นระบบ สะอาด เพียงพอทั้งในบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบ มีการจาหนํายอาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ประจาอาคารรอบบริเวณอยูํในสภาพดี ปลอดภัยใช๎การได๎ดี และมีปริมาณเพียงพอ
๓.๔.๓) แผนการจัดระบบซ่อมบารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดทาแผนการซํอมบารุงชัดเจน เหมาะสมและดาเนินงานให๎ทัน
ตํอเหตุการณ์ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ อาคารห๎องปฏิบัติการณ์ตํางๆ เพื่อให๎มีความ
ปลอดภัยตํอผู๎ใช๎บริการ นักเรียน นักศึกษา โดยมีการดาเนินการอยํางสม่าเสมออยํางน๎อยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง และดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข ทันทีเมื่อพบปัญหา มีการจัดทาประวัติการใช๎งานของครุภัณฑ์ ทุก
ประเภท เพื่อเป็นข๎อมูลสนับสนุนในการดาเนินการให๎เหมาะสมและทันตํอเหตุการณ์
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีแผนการซํอมบารุงเหมาะสม และทันตํอเหตุการณ์ มีการ
จัดระบบซํอมบารุงชัดเจน และดาเนินการได๎ทันตํอเหตุการณ์
๓.๔.๔) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสารอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย และมีระบบ
ป้องกันอันตราย
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มี การจัดระบบสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารอยูํในสภาพใช๎
การได๎ดี ปลอดภัยมีระบบปูองกันอันตราย และดาเนินการตรวจสอบสม่าเสมอ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค
ที่ถูกสุขอนามัย มีระบบทํอประปาน้าใช๎น้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัยสาหรับผู๎อุปโภคบริโภค เชํน มีถังน้าดื่ม
เครื่องทาน้าเย็น เครื่องกรองน้า โรงอาหารมีระบบทํอน้าทิ้งที่ถูกสุขอนามัย มีระเบียบการใช๎โรงอาหารที่
ชัดเจน สะอาด มีบุคลากรดูแลตรวจสอบอยํางเป็นระบบ ภายในตัวอาคารและภายนอกอาคารจัดระบบ
ดูแลเกี่ยวกับไฟฟูา และความปลอดภัยเป็นอยํางดี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน อาคารสานักงานและโรง
ฝึกงานแผนกวิชาตําง มีระบบแสงสวํางเพียงพอ มีระบบปูองกันอัคคีภัย มีการระงับเหตุฉุกเฉิน และมีการ
จัดระบบการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ www.pptc.ac.th ที่สามารถสื่อสาร
กับหนํวยงานตํางๆ มีห๎องน้าตามอาคารเรียน อาคารปฎิบัติงาน อาคารสานักงานแบํงเป็นสํวนระหวําง
ห๎องน้าชาย ห๎องน้าหญิง มีเ จ๎าหน๎าที่ รับ ผิดชอบท าความสะอาดอยูํเ ป็นประจา มีก ารตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภคเป็นประจาทุกเดือน มีการรายงานผลการปฎิบัติงานของผู๎รับผิดชอบและมีการบารุงรักษาให๎
สภาพใช๎การได๎ดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสื่อสารอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
ปลอดภัย และมีระบบปูองกันอันตราย และดาเนินการตรวจสอบสม่าเสมอ
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ด้านที่ ๔
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

วิท ยาลั ยสารพั ดชํางแพรํ ได๎รํวมมือกับ ชุมชนจัดทาโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาอาชีพ
รํวมกันทาให๎เกิดการดาเนินงานเกิดประโยชน์ตํอสํวนรวมและชุมชนในสังคม ทาให๎เกิด ผลเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น และชุมชนให๎สนับสนุนวิทยาลัย ฯ อยํางตํอเนื่อง เหมาะสม รวมไปถึงการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวําง
สถานศึกษาและชุมชน อาทิเชํน โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการ
อาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน ชํวงเทศกาลปีใหมํและชํวงเทศกาลสงกรานต์ โครงการตรวจรถกํอนใช๎
ปลอดภัยแนํนอน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการออกหนํวยอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการสอนอาชีพ
ระยะสัน้ (๑๐๘ อาชีพ) โครงการวันวิชาการ เปิดบ๎านสูํมวลชน โครงการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให๎กับผู๎ต๎องขังในเรือนจา โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให๎กับ
ทหารกํอนปลดประจาการ
๔.๑.๑) ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ และชุมชนมีโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนารํวมกันอยํางแท๎จริง
ของทั้ง ๒ ฝุาย ใช๎ก ารบริหารงานแบบมีสํวนรํวม สถานศึ ก ษาสามารถดาเนินงานอยํางเป็นระบบตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีทุกกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ปีการศึกษา

๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
ตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๑.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอํ มสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๒. โครงการอาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน ชํวงเทศกาลสงกรานต์
และชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจาปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๓. โครงการออกหนํวยให๎บริการประชาชน อาเภอยิม้ เคลือ่ นที่
๔. โครงการตรวจรถกํอนใช๎ปลอดภัยแนํนอน
๕. โครงการจังหวัดเคลื่อนที/่ หนํวยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
๖. โครงการสอนอาชีพระยะสัน้ (๑๐๘ อาชีพ)
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ปีการศึกษา

๒๕๖๑

๑/๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
ตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๑.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอํ มสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๒. โครงการอาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน ชํวงเทศกาลสงกรานต์
และชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๓. โครงการออกหนํวยให๎บริการประชาชน อาเภอยิม้ เคลือ่ นที่
๔. โครงการตรวจรถกํอนใช๎ปลอดภัยแนํนอน
๕. โครงการจังหวัดเคลื่อนที/่ หนํวยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
๖. โครงการสอนอาชีพระยะสัน้ (๑๐๘ อาชีพ)
๑.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอํ มสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๒. โครงการอาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน ชํวงเทศกาลสงกรานต์
และชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๓. โครงการออกหนํวยให๎บริการประชาชน อาเภอยิม้ เคลือ่ นที่
๔. โครงการตรวจรถกํอนใช๎ปลอดภัยแนํนอน
๕. โครงการจังหวัดเคลื่อนที/่ หนํวยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
๖. โครงการสอนอาชีพระยะสัน้ (๑๐๘ อาชีพ)

๑. โครงการอาชี ว ะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ชํ วงเทศกาลปีใ หมํ และชํวงเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งมีการดาเนินงาน ณ บริเวณหน๎าสานักงานเทศบาลอาเภอสูงเมํน
ตาบลสูงเมํน อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ โดยรํวมกับสานักงานขนสํงจังหวัดแพรํ ดาเนินการโครงการตรวจ
รถกํอนใช๎ ปลอดภัยแนํนอนเชิงรุก
๒. โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน รํวมกับหนํวยงานราชการตํางๆ ในจังหวัดแพรํ
เชํน โครงการออกหนํวยจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการประชาชนรํวมกับ แพทย์อาสา (พอ.สว.)
โครงการออกหนํวยอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการสอนอาชีพระยะสั้น (๑๐๘ อาชีพ) โครงการวันวิชาการ
โครงการฝึ ก อาชี พ ระยะสั้ น ให๎ กั บ ผู๎ ต๎ อ งราชทั ณ ฑ์ โครงการฝึ ก อาชี พ ระยะสั้ น ให๎ กั บ ทหารกํ อ นปลด
ประจาการ ซึ่งในการดาเนินการตามโครงการตําง ๆ ข๎างต๎น สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพ
(๑๐๘ อาชีพ) การบริการตัดผม เสริมสวย ซํอมเครื่องยนต์ และเครื่องใช๎ไฟฟูา มีการบูรณาการการเรียน
การสอน และมีการวิจัยประเมินผลทุกกิจกรรม นาผลมาพัฒนา ปรับปรุง และสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
ระหวํา งสถานศึ ก ษากั บ ชุม ชน ซึ่ ง ได๎ รั บ การตอบรั บ เป็น อยํา งดีเ สมอมา มี ก ารสรุป ผลการดาเนิน งาน
ประเมินผลและการติดตามอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความต๎องการการพัฒนารํวมกัน
อยํางแท๎จริงของทั้ง ๒ ฝุาย ใช๎การบริหารงานแบบมีสวํ นรํวมและดาเนินงานอยํางเป็นระบบ
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๔.๑.๒) ผลการดาเนินงานร่วมกันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสาเร็ จเกิดประโยชน์ตํอ
ผู๎เรียน นักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษาและชุมชนในท๎องถิ่น สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการได๎ตามแผน
และพั น ธกิ จ สามารถตอบสนองความต๎อ งการของชุ ม ชน ทางด๎ า นวิ ชาการและวิช าชีพ ได๎เ ป็น อยํา งดี
ตลอดจนนาผลงานวิจัยมาประเมินโครงการมาบูรณาการการเรียนการสอน เกิดเครือขํายความรํวมมือ
ระหวํางสถานศึกษาและชุมชน ได๎แกํ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
สถานศึกษาได๎ดาเนินการรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอาเภอสูงเมํน อาเภอเดํนชัย ในการเป็น
สถานที่จัดตั้งศูนย์บริการ และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกํบุคคลกรของสถานศึกษา ทาให๎เกิด
เป็นเครือขํายความรํวมมือระดับท๎องถิ่น มีการบันทึกลงนามความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับการดาเนินภารกิจหลัก ๓ ภารกิจหลักของโครงการนั้นบรรลุผลสาเร็จ และ
เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวมและสังคม
ภารกิจที่ ๑ ด้านการยกระดับฝีมือช่างชุมชน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการยกระดับฝีมือชํางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซํอมบารุง และเสริมสร๎างประสบการณ์ดา๎ นการบริหารจัดการแกํชาํ งชุมชน สํงเสริมการรวมกลุํมชํางชุมชน
ให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผํานเครือขํายความรํวมมือกับองค์การบริหารสํวนตาบล มีชํางชุมชนที่เข๎ารํวม
โครงการ ทาให๎ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิธีการใช๎ ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ได๎รับการพัฒนา
ทักษะฝีมอื ทางชําง
ภารกิจที่ ๒ ด้านการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อเป็นแหล่งให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้
การซ่อมบารุงแก่ประชาชน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการประสานงานกั บองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการ
ขอจัดตัง้ ศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน ประจาตาบล เพื่อเป็นแหลํงให๎คาแนะนาถํายทอดความรู๎ให๎ประชาชน ได๎
รู๎วธิ ีการใช๎ การดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช๎ในครัวเรือน เพื่อลดรายจําย
ซึ่งทาให๎ยืดอายุการใช๎งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช๎ในครัวเรือน การจัดตั้ง
ศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชนประจาตาบลมีผลการดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ภารกิจที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ ได๎ ด าเนิ น การพั ฒ นานวั ต กรรม ถํ า ยทอดเทคโนโลยี ตํ อ ยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎สารวจความต๎องการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนา อบรม และ
แนะนาการพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลคําของสินค๎า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสาเร็จเกิดประโยชน์ตํอ
ผูเ๎ รียน สถานศึกษา และชุมชนในท๎องถิ่น
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๔.๑.๓) ชุมชนให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ชุมชนให๎การยอมรับและให๎การสนับสนุนสถานศึกษาในทุก ๆ ด๎านอยํางเหมาะสมและตํอเนื่อง
สังเกตจากการดาเนินโครงการตํางๆ มีการลงนามความรํวมมือกับองค์ก รปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
ดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center) การสนับสนุนด๎านการเป็นวิทยากร
ท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ในสาขาวิชาชํางเสริมสวยเป็นประจาทุกปี และได๎รับการสนับสนุนการเป็นแหลํงเรียนรู๎และศึกษาดูงาน
ของผู๎เรียน
ด๎านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และเปิดโอกาสให๎บุคคลภายนอกทุกกลุํมเปูาหมายเข๎ามาสมัครและเรียนภายในวิทยาลัย ฯ ได๎แกํ วิชาชําง
เสริมสวยวิชาชํางตัดผมชาย วิชาอาหาร-ขนม วิชาอาหารและโภชนาการ วิชาตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี วิชาการ
ซํอมเครื่องใช๎ใ นครัวเรือน วิชาการขับรถยนต์ เป็นต๎น ได๎เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให๎กับผู๎ต๎อง
ราชทัณฑ์ และฝึกอาชีพระยะสั้นให๎กับทหารกํอนปลดประจาการ และได๎เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แกนมัธยม ซึ่งได๎ดาเนินการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนตามโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอาเภอสูงเมํนและ
อาเภอเดํนชัยและเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนภายนอกสถานศึ กษา ได๎แกํ การออกพื้นที่บริการชุมชนตาม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการอาเภอเคลื่อนที่ และตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหนํวยงานตํางๆ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ถือวําเป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นนอกสถานศึกษาให๎กับ
ประชาชนทั่วไปถึงชุมชนและหมูํบ๎าน ซึ่ งได๎รับการยอมรับและสนับสนุนเป็นอยํางดีจากสํวนราชการและ
ประชาชนที่รํวมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได๎รับการสนับสนุนการจักการเรียนการสอน ด๎านอาคารสถานที่
ด๎านวัสดุ ครุภัณฑ์ด๎านการจัดกิจกรรม ด๎านยานพาหนะและสวัสดิการตํางๆ เป็นต๎น
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชนในทุกๆ ด๎านอยําง
เหมาะสมและตํอเนื่อง
๔.๑.๔) สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน
จากการดาเนินงาน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให๎ความรู๎และ
บริการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชนและตามความต๎องการของชุมชนเกิดผลดีเยี่ยม และชุมชนยอมรับ
สถานศึก ษาสามารถดาเนินงานอยํางเป็นระบบ ตามนโยบายของสถานศึก ษา นโยบายของสานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นแหลํงวิทยาการในการให๎
ความรู๎และบริการชุมชนในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได๎แกํ สาขาวิชาเสริ มสวย สาขาวิชาการตัด
ผมชาย สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี สาขาวิชาอาหาร-ขนม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาชีพ
ชํางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็นต๎น

62
นอกจากนี้ ยังเป็นแหลํงวิทยาการในการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการตํางๆ การสอนอาชีพ
ระยะสั้น (๑๐๘ อาชีพ) ตามโครงการวันวิชาการ OPEN HOUSE การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให๎กับผู๎ต๎องราชทัณฑ์ และฝึกอาชีพระยะสั้นให๎กับทหารกํอนปลดประจาการ โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการตรวจรถกํอนใช๎ปลอดภัยแนํนอน โครงการอาชีวะอาสารํวม
ด๎วยชํวยประชาชน ประจาปี ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ หนํวย
แพทย์อาสา พอ.สว. ซึ่งทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม วิทยาลัย ฯ เป็นแหลํงให๎ความรู๎และบริการชุมชนอยําง
แท๎ จ ริ ง มี ส รุ ป ผลการด าเนิ น งาน และการติ ด ตามอยํ า งเป็ น ระบบตํ อ เนื่ อ ง และปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ปฏิบัติการประจาปี โดยกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข๎องได๎รับการประเมินผลเพื่อการพัฒนาตํอไป
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให๎ความรู๎ และบริการในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ และชุมชนต๎องการเกิดผลดีเยี่ยมและชุมชนยอมรับ
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎รวํ มมือกับชุมชนจัดกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ทานุบารุง และเชิดชูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นผลให๎ชุมชนที่เจตคติที่ดี เชํน การจัด
กิจกรรมปลูกต๎นไม๎อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การจัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรม
โครงการปลูกปุา และปลํอยปลาเพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้า โครงการบรรพชาและอุ ปสมบทหมูํ เพื่ออุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โครงการไหว๎
ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา โครงการสารพัดชํางร๎อยใจ
รํวมพัฒนาวิทยาลัยฯ BIG CLEANING DAY การจัดกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา
และการดาเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒.๑) การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประจาทุกปี
โดย มีคณะกรรมการ/ผู๎แทนจาก ๒ ฝุาย มีแผนการดาเนินงานชัดเจน ปฏิบัติ งานได๎ตามแผนบรรลุผลตาม
เปูาหมายที่กาหนด มีการพัฒนางานให๎ยั่งยืน ชุมชนพึงพอใจ เชํน การปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ๎า
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการสารพัดชํางร๎อยใจรํวมพัฒนาวิทยาลัยฯ BIG CLEANING DAY และ
กิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา
สรุ ป วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ รํ ว มกั บ ชุ ม ชนจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ฯ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ประจาทุกปี โดยมีคณะกรรมการ/ผู๎แทนจากทั้ง ๒ ฝุาย มีแผนการ
ดาเนินงานชัดเจน ปฏิบัติได๎ตามแผนปฏิบัติราชการ
๔.๒.๒) การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษ์และเชิดชูศาสนา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่ออนุรักษ์และเชิดชูศาสนาประจาทุกปี
เชํน โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูเํ พื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โครงการไหว๎ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และโครงการหลํอ
เทียนและถวายเทียนพรรษา งานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข๎าวใหมํ หิงไฟพระเจ๎า ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินงานรํวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
อนุรักษ์และเชิดชูศาสนาประจาทุกปี โดยมีคณะกรรมการ/ผู๎แทนจากทั้ง ๒ ฝุาย มีการแผนการดาเนินงาน
ชัดเจน ปฏิบัติได๎ตามแผนบรรลุเปูาหมายที่กาหนดมีการพัฒนางานให๎ยั่งยืน ชุมชนพึงพอใจ
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๔.๒.๓) การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการดาเนินกิจกรรมรํวมกับชุมชน โดยจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยประจาปี เชํน กิจกรรมรณรงค์ ครู เจ๎าหน๎าที่ บุคลากร และนักศึกษา การ
แตํงกายด๎วยผ๎าหม๎อห๎อม/ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ การจัดกิจกรรมไหว๎ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
และกิจกรรมประเพณีรดน้าดาหัวในขึน้ ปีใหมํไทย (วันสงกรานต์)
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินงานรํวมกับชุมชนจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทยประจาทุกปี โดยมีคณะกรรมการ/ผู๎แทนจากทั้ง ๒ ฝุาย มีการแผนการดาเนินงาน
ชัดเจน ปฏิบัติได๎ตามแผนบรรลุเปูาหมายที่กาหนดมีการพัฒนางานให๎ยั่งยืน ชุมชนพึงพอใจ
๔.๒.๔) ชุมชนเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา
ชุมชนมีเจตคติที่ดีตํอสถานศึกษา คือ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามความต๎องการของผู๎เ รียน และให๎บริก ารชุมชนอยํางมีคุณภาพ เชํน การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาระยะสั้น ฝึกอบรมให๎ผู๎เรียนมีทักษะความรู๎ความชานาญ โดยรํวมออกบริการชุมชน อาทิเชํน
การออกหนํวยให๎บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน การออกหนํวยให๎บริการ
รํวมกับหนํวยแพทย์อาสา (พอ.สว.) โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ (เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ) การออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู๎เรียนหลักสูตรระยะสั้นในการให๎บริการตัดผม เสริมสวย ฯลฯ ให๎กับสังคม ชุมชน
ท๎องถิ่นมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับ ชุมชนจึงมีเจตคติที่ดีตอํ สถานศึกษา
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎รํวมมือกับชุมชนจัด/โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
รํวมกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ผลจากการดาเนินงานรํวมกัน
เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวมและสังคม ชุมชน ท๎องถิ่นชัดเจน ชุมชนให๎การสนับสนุนสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
และเหมาะสมเป็นประจาทุกปี รวมถึงสถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยากรในการให๎ความรู๎แกํชุมชน ชุมชนให๎การ
ยอมรับและพึงพอใจตํอการบริการของสถานศึกษา จึงมีเจตคติที่ดีตอํ สถานศึกษา
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ด้านที่ ๕
บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ คุณลักษณะของผู้บริหาร
ผู๎บริหารของ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถในงานวิชาการ วิชาชีพ
และการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นนา มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีสวํ นรํวม และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยํางที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
๕.๑.๑) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการ วิชาชีพและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู๎บริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความรู๎ ความสามารถในงานวิชาการ วิชาชีพและการ
บริหาร ยึดหลักการบริหารงานแบบมีสํวนรํ วมและมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถทั้งงานวิชาการ
วิชาชีพ งานบริหารการจัดการโดดเดํน มีผลการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ชัด และการบริหารบุคลากรมีความ
ตระหนักถึงหน๎าที่ ความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการอยํางมีวิสัยทัศน์ ภายใต๎กรอบพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ จนได๎รับรางวัลชมเชยจากหนํวยงานตํางๆ และเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับบุคลากร มีการพัฒนา
และเข๎ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู๎ความสามารถ มีผลงานทางวิชาการ เพื่อหาข๎อสรุป
แนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาให๎โดดเดํนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและหนํวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และยังเป็นที่ปรึกษาในการทาผลงานทางวิชาการของคณะครู
ในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ ได๎มีการมอบหมายจัดทาระบบการควบคุมติดตามงาน
ตามสายงานที่มอบหมายให๎หัวหน๎า เจ๎าหน๎าที่ งานรับผิดชอบให๎เป็นปัจจุบัน และยังเป็นที่ปรึกษาให๎กั บ
บุคลากรเมื่อการทางานมีปัญหา มีการปรับปรุง พัฒนางานด๎านการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่มีการ
สร๎างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียน และสร๎างบรรยากาศที่ดีในการทางานภายใน
วิทยาลัยฯ ให๎มีความรํมรื่น เพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน และสร๎างแรงจูงใจให๎กับนักเรียน
นักศึกษา ทาให๎นักเรียน นักศึกษามีความต๎องการใฝุเรียนใฝุรู๎ ทาให๎ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาดีขึ้น
สั งเกตได๎จากมีก ารบริหารจัด การตามแผนงบประมาณประจ าปี ผู๎บ ริ หารเข๎า รํวมอบรม สั มมนาจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประธาน และรํวมเป็นวิทยากรในการอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ
ในหลายๆ กิจกรรม เชํน การจัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนกลยุทธ์แบบมีสวํ น และการจัดอบรมการจัดทาผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู เป็นต๎น
สรุป ผู๎บ ริหาร วิทยาลั ยสารพัดชํางแพรํ มีความสามารถทั้งงานวิชาการ/วิชาชีพ และงาน
บริหารการจัดการโดดเดํน ผลการพัฒนาประจักษ์ชัด
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๕.๑.๒) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นา
ผู๎บริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย มีความเป็นผู๎นา พิจารณาจาก
การมอบหมายหน๎าที่การทางานให๎ตรงตามความรู๎ ความสามารถ ของบุคคลนั้นๆ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การทางานในแตํละสายงาน เพื่อปรับเปลี่ยนให๎บุคลากรได๎ทางานในสํวนที่ตนถนัด มอบหมายหน๎าที่ให๎ทา
โดยคอยให๎คาปรึกษา และให๎บุคลกรทางานอยํางเต็มความสามารถ วางเปูาหมายในการพัฒนาอยํางเป็น
ระบบเน๎นการทางานให๎เป็นปัจจุบัน มุํงเน๎น เรื่อง การพัฒนาด๎านการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และ
ให๎ความสาคัญกับคณะครู โดยสนับสนุนให๎คณะครูเข๎ารํวมอบรม สัมมนาในสายงานตํางๆ ที่รับผิดชอบเพื่อ
นาความรู๎ที่ได๎รับการพัฒนาปรับปรุง งานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนให๎คณะครูที่ปรึกษาตํอ และนาความรู๎
มาพัฒนาการเรียนการสอน สังเกตได๎จากจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รํวมกาหนดแผนกลยุทธ์ของอาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพรํ และกาหนดทิศทางของสถานศึกษา การแตํงตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานในสถานศึกษา และอนุมัตใิ ห๎บุคลากรเดินทางไปราชการเข๎ารํวมการประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรูแ๎ ละประสบการณ์ เป็นต๎น
สรุป ผู๎บริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย กระตุ๎น และพัฒนาภาวะผู๎นา
ของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให๎ทุกคนแสดงความสามารถอยํางเต็มที่ มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนใน
การพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน และสนับสนุนปัจจัยตํางๆ อยํางเต็มที่ ชุมชนให๎การยอมรับด๎วยความศรัทธา
อยํางจริงใจ มีการวางแผนติดตามงานอยํางเป็นระบบ
๕.๑.๓) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ผูบ๎ ริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมี
สํวนรํวม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย มีความตระหนักถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย และ
หลักการมีสํวนรํวม โดยการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเชิญผู๎มีความรู๎ความสามารถ
จากภายนอกสถานศึก ษาและคณะครู บุคลากรมาเป็นคณะกรรมการบริหารวิท ยาลัย ฯ มีก ารจัดการ
ประชุม เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาการศึก ษาให๎มีคุณภาพ เป็นที่ย อมรับของสังคม มีก ารจั ดท า
แผนการพัฒนาทั้งทางสังคมและการศึกษารํวมกับหนํวยงาน สถานประกอบการ อื่นๆ
การบริหารจัด การในวิท ยาลัย ฯ ได๎มอบหมายหน๎าที่ใ นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา โดยพิจารณาถึงความรู๎ ความสามารถของบุคลากรให๎ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให๎ผู๎รํวมงานได๎ แสดงความรู๎ความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อให๎งานที่ได๎รับมอบหมาย
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ นอกจากนี้ ผู๎บ ริห ารยั งคอยให๎ค าแนะน าในกระบวนการและวิธี ก ารท างานให๎ กั บ
บุคลากร พร๎อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการทางานและยังเปิดโอกาสให๎บุคลากรรํวมประเมินประสิทธิภาพ
การทางานของคณะผู๎บริหาร
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ ยังมุํงเน๎นให๎ผเู๎ รียนได๎รับผลประโยชน์ในการเรียน
การสอน และเกิดการพัฒนาการทางด๎านความรู๎ สังคม และจริยธรรมที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ในอนาคต สังเกตได๎จากแตํงตั้งมอบหมายหน๎าที่การทางานของบุคลากรในวิทยาลัย ฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชุมคณะผู๎บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นประจา เป็น
ต๎น นอกจากนั้น ยังรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาโดยจัดทาตู๎รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา
เพื่อนาพาไปสูํการพัฒนาการศึกษาและกระตุ๎นการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษา มีการเชิญผู๎ปกครองเข๎า
รํวมการประชุมทุกภาคเรียน เพื่อให๎ทราบถึงนโยบายการบริหารวิทยาลัย ฯ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และรับฟังความคิดเห็นของผู๎ปกครอง เพื่อนาข๎อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึน้
สรุป ผูบ๎ ริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ รับฟังความคิดเห็นของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝุา ย ซึ่ง รวมถึ ง ชุม ชนให๎ ค วามส าคั ญ กั บ ความคิด เห็น เหลํา นั้น มีก ารก าหนดนโยบายและขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนางานที่เป็นระบบ คงเส๎นคงวา มุํงผลประโยชน์ที่นักศึกษาเป็นสาคัญ
สามารถประสานสัมพันธ์ได๎ดีกับครู อาจารย์ในสถานศึกษา ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
องค์กรตําง ๆ ในชุมชน
๕.๑.๔) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
ผูบ๎ ริหาร วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยํางที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู๎
ที่เกี่ยวข๎องทั้งใน และนอกสถานศึกษา เป็นผู๎ประพฤติงานอยูํในกรอบศีลธรรมเป็นแบบอยํางที่ดีในการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามแบบอยํางของศาสนิกชนที่ดี เข๎ารํวมประเพณี
ทางศาสนา และเป็นผู๎นาในการนาคณะครู บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ศาสนาของชุมชน อาเภอ และจังหวั ด มีการจัด อบรมคุณธรรม จริย ธรรมให๎กั บนัก ศึก ษา นาหลักการ
คุณธรรมมาบริหารจัดการภายในวิทยาลัย ฯ โดยรับฟังความคิดเห็นและให๎บุคลากรทางานตามหน๎าที่ ที่
ได๎รับมอบหมาย โดยไมํเข๎าไปก๎าวกํายในงาน ทุํมเทให๎กับการทางาน มีความยุติธรรมวางตนเป็นกลาง
รักษาผลประโยชน์สวํ นรวมเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังได๎ทางานรํวมกับหนํวยงานอื่น โดยรํวมเป็นวิทยากรให๎
ความรู๎ และให๎ความอนุเคราะห์หนํวยงาน สถานประกอบการอยํางสม่าเสมอ ผู๎บริหารได๎รับเกียรติยกยํอง
จากหนํวยงานภายนอก เป็นผู๎มผี ลงานดีเดํนด๎านการบริหารจัดการศึกษา โดยให๎ความอนุเคราะห์หนํวยงาน
ภายนอกในทุกๆ ด๎าน เป็นผู๎นากิจกรรมทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต๎น
บ

สรุป ผู๎บ ริหาร วิทยาลั ย สารพัดชํางแพรํ ประพฤติตนอยูํใ นกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแบบอยํางที่ดี มีคุณธรรมบางประการเดํนชัด จนได๎รับการยกยํอง
จากกลุํมบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนหรือองค์กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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ตัวชี้วัด ๕.๒ คุณลักษณะของครู
ครู วิทยาลั ยสารพั ดชํางแพรํ เป็นบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของ
ตนเอง ทั้งด๎านการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง การทาตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับนักเรียนนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีความรู๎ความสามารถในหน๎าที่พิเศษที่ได๎รับมอบหมายจาก
ผู๎บังคั บ บัญ ชา โดยปฏิบั ติงานอยํางเต็มความสามารถ มีความเสีย สละเวลาเห็นผลประโยชน์สํวนรวม
มากกวําผลประโยชน์สํวนตน ครูทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาให๎เกิดผลสาเร็จในเปูาหมาย
เดียวกัน
๕.๒.๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร สามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล
ครู วิท ยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ มีความเข๎าใจในโครงสร๎างของหลัก สูตรที่จะถํายทอดให๎กั บ
นักศึกษา โดยศึกษาโครงสร๎างหลักสูตร มาตรฐานรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา คาอธิบายรายวิชาในแตํละ
รายวิชาที่ตนเองสอน จัดทาแผนการเรียนรู๎เสนอวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติ และดาเนินการสอนจากทฤษฏีสูํ
การปฏิบัติจริง ครูเป็นผู๎ที่เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ตนเอง และดาเนินไปตามนโยบายของสถานศึกษา เพื่อการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา โดยการจัดทาหลักฐานทางวิชาการ ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งครูทุกคนได๎จัดทา
และสํงฝุายวิชาการ เพื่อขออนุมัติใช๎ จัดทาบันทึกหลังการสอน มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตร
เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน มีการนิเทศการเรียนการสอน มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เพื่อสํงเสริมพั ฒนานัก ศึก ษาให๎สอดคล๎องกั บ หลัก สูตร ซึ่งแสดงถึงการมีค วามรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตร สามารถนามาใช๎ในการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล
สรุป ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตรสามารถ
นามาใช๎ในการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของครูที่มคี วามรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตรสามารถนามาใช๎
ในการสํงเสริม และพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
จานวน
ครูท่มี ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คิดเป็น
ครูทั้งหมด โครงสร้างหลักสูตร สามารถนามาใช้
ร้อยละ
ปีการศึกษา
(คน)
ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เป็นรายบุคคล
๒๕๖๐
๓๓
๓๓
๑๐๐.๐๐
๒๕๖๑
๓๓
๓๓
๑๐๐.๐๐
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๓๔
๓๔
๑๐๐.๐๐
รวมคิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐
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๕.๒.๒) ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามความสามารถของนักศึกษา
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี ่อนักศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิเชํน การจัดฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับกลุํมสตรี
แมํบ๎าน ประชาชนทั่วไป ผู๎ดอ๎ ยโอกาส ผู๎ตอ๎ งขังในเรือนจา ทหารปลดประจาการและนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ทาให๎เกิดองค์ความรู๎ ความสามารถในด๎านวิชาการและวิชาชีพ มี ทักษะ มีความ
ชานาญในวิ ชาชี พ ตรงตามสาขาวิ ชาที่ส อน ท าให๎ ผู๎เ รี ย นมี ทัก ษะในการเรี ย นสามารถผลิต ชิ้ นงานและ
สร๎างสรรค์ผลงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สรุ ป ครู วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตาม
ความสามารถของนักศึกษาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํ นักศึกษาและผูท๎ ี่เกี่ยวข๎อง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของครูที่มคี วามรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตรสามารถนามาใช๎
ในการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๐–๑/๒๕๖๒

ปีการศึกษา

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

จานวน
ครูทั้งหมด
(คน)

ครูท่มี ีทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามความสามารถ
ของนักศึกษา และมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ี
ต่อนักศึกษา และผู้ท่เี กี่ยวข้อง
๓๓
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
รวมคิดเป็นร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
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๕.๒.๓) ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดี
ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความมุงํ มั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน๎าที่จึงปรากฎ
ผลงานจานวนมาก เนื่องจากวิทยาลัยฯ ให๎ความอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความรู๎และ
ความสามารถ จึงเกิดกิจกรรมตํางๆ ที่เป็นผลการรายงาน ซึ่งจะเห็นได๎จากจานวนครูที่เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมตําง ๆ ครูทุกคนรํวมใจมุํงมั่นปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม เชํน การเข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การได๎รับเกี ยรติบัตรยก
ยํองเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน มีผลให๎ได๎รับรางวัลครูดีเดํนทุกปีการศึกษา
สรุป ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความมุํงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน๎าที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยํางที่ดี คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของครูที่มคี วามมุงํ มั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน๎าที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยํางที่ดี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

จานวน
ครูทม่ี ีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ครูทั้งหมด
และรับผิดชอบในหน้าที่ มีคุณธรรม
(คน)
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓๓
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
รวมคิดเป็นร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
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๕.๒.๔) ครูมีทักษะทางวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํมีทักษะวิชาชีพในด๎านที่ตนเองสอนจะเห็นได๎จากวุฒิการศึกษา
ของครู ตรงกั บ สาขาวิชาที่ส อน มีใ บประกอบวิชาชีพครู และมีก ารอบรมสัมมนาศึก ษาดูงานในด๎านที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อพัฒนาตนเองอยํางสม่าเสมอ
สรุ ป ครู วิ ท ยาลั ย สารพั ดชํ า งแพรํ มีทั ก ษะทางวิ ชาชี พ และพั ฒนาตนเอง คิด เป็ นร๎ อ ยละ
๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของครูที่มที ักษะทางวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

จานวน
ครูทั้งหมด
(คน)
๓๓
๓๓
๓๔
รวมคิดเป็นร้อยละ

ครูทม่ี ที ักษะทางวิชาชีพ
และมีการพัฒนาตนเอง
สม่าเสมอ
๓๓
๓๓
๓๔

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เป็นบุคลากรที่เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนเอง
และปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมายเป็นอยํางดี และปฏิบัติงานด๎วยความรับผิดชอบจนสาเร็จ ปฏิบัติงาน
เป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให๎ความรํวมมือกับวิทยาลัย ฯและ
เพื่ อนรํ ว มงาน สามารถปฏิ บั ติต ามนโยบายและวิสั ย ทั ศ น์ข องวิ ท ยาลัย ฯ ได๎เ ป็น อยํา งดี ตลอดจนเป็ น
แบบอยํางที่ดี เป็นผู๎ที่อุทิศเวลาให๎กับการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ไมํเกี่ยวข๎องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด มีความอดทน ไมํเป็นผูท๎ ี่ละทิง้ งานในหน๎าที่ มีความเข๎าใจ
แนวทางการจัดการศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน สังคม การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและเข๎าใจการให๎บริการวิชาชีพกับสังคม ชุมชน เป็นอยํางดี
๕.๓.๑) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เข๎าใจบทบาทหน๎าที่และปฏิบัติงานด๎วยความ
รับผิดชอบตามหน๎าที่ในระเบียบของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วําด๎วยการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล โดยปฏิบัติงานตามโครงสร๎างการบริหารงาน
๔ ฝุาย คือ ฝุายบริหารทรัพยากร ฝุายแผนงานและความรํวมมือ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ
ฝุายวิชาการ และเข๎ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
สรุป บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ เข๎าใจบทบาทหน๎าที่และปฏิบัติงานด๎วย
ความรับผิดชอบ คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๘๗
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของบุคลากรฝุายสนับสนุนเข๎าใจบทบาทหน๎าที่และปฏิบัติงานด๎วยความ
รับผิดชอบ
ผลการประเมิน
บุคลากร
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน
ปีการศึกษา
ฝ่ายสนับสนุนทีเ่ ข้าใจบทบาทหน้าที่
ทั้งหมด
และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
(คน)
(คิดเป็นร้อยละ)
๒๕๖๐
๒๑
๘๖.๙๔
๒๕๖๑
๒๒
๙๐.๙๓
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๑
๙๑.๗๔
รวมคิดเป็นร้อยละ
๘๙.๘๗
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๕.๓.๒) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎ความรํวมมือกับ
สถานศึก ษาเป็นอยํา งดี จากการที่บุคลากรได๎รับ มอบหมายให๎เ ป็นคณะกรรมการฝุายตําง ๆ หรือท า
กิจกรรมอื่น ได๎รํวมกันตํางกันก็ได๎ดาเนินการตามหน๎าที่ที่ได๎รับปฏิบัติงานรํวมกัน มีการปฏิสัมพันธ์ตํอกัน
สื่อสารข๎อมูลซึ่งกันและกันให๎ความรํวมมือกับสถานศึกษาเป็นอยํางดี ไมํวําจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ฝุายตําง ๆ นักการภารโรง ยาม แมํบ๎านทาความสะอาด เจ๎าของร๎านค๎าในโรงอาหารทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดแี ละความรํวมมือกับสถานศึกษา
สรุป บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให๎ความ
รํวมมือกับสถานศึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๗๒
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของบุคลากรฝุายสนับสนุนทีม่ มี นุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให๎ความรํวมมือกับสถานศึกษา
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ผลการประเมินด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ปีการศึกษา
ทั้งหมด (คน)
และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา (คิดเป็นร้อยละ)
๒๕๖๐
๒๑
๒๕๖๑
๒๒
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๑
รวมคิดเป็นร้อยละ

๘๙.๒๑
๙๑.๓๘
๙๑.๕๘
๙๐.๗๒

๕.๓.๓) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี
บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาสารพัดชํางแพรํ ตระหนักในการเป็นแบบอยํางที่ดี ในด๎านตําง ๆ
เชํน ตระหนักในการเป็นแบบอยํางด๎านการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎สัมฤทธิ์ผล เป็นระบบ เป็นระเบียบ สะอาด
สะดวกในการดาเนินงานและการให๎บ ริการหรืองานและการให๎บ ริก ารหรืองานที่ไ ด๎รับมอบหมาย เชํน
วัฒนธรรมการแตํงกายของบุคลกรสายสนับสนุน ถูกต๎องตามที่วิทยาลัยฯ กาหนดการลงเวลาปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามระเบียบและ มีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผํผู๎อ่นื
สรุป บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความตระหนักในการเป็นแบบอยํางที่
ดี คิดเป็นร๎อยละ ๘๘.๕๘
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของบุคลากรฝุายสนับสนุนทีม่ ีความตระหนักในการเป็นแบบอยํางที่ดี
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ผลการประเมินบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ปีการศึกษา
ทั้งหมด (คน)
ด้านการตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี (คิดเป็นร้อยละ)
๒๕๖๐
๒๑
๒๕๖๑
๒๒
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๐
รวมคิดเป็นร้อยละ

๘๖.๙๕
๘๗.๕๖
๙๑.๒๓
๘๘.๕๘
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๕.๓.๔) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา
บุ ค ลากรฝุ า ยสนั บ สนุ น วิ ท ยาลั ย สารพั ด ชํ า งแพรํ มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจแนวทางการจั ด
การศึ ก ษา ด าเนิ น งานตามนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และความต๎องการของชุมชน สังคม ตลาดแรงงานจะเห็นได๎จากการได๎รับมอบหมาย
ให๎เป็นคณะกรรมการกิจกรรม/โครงการตําง ๆ สามารถดาเนินการให๎สาเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม/โครงการ เชํน การจัดประชุมชี้แจงกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการจัดประชุมประจาเดือน
สรุป บุคลากรฝุายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการจัด
การศึกษาคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลร๎อยละของบุคลากรฝุายสนับสนุนทีม่ คี วามรูค๎ วามเข๎าใจแนวทางการจัดการ
ศึกษาในการเป็นแบบอยํางที่ดี
บุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน
ปีการศึกษา
ทั้งหมด
(คน)
๒๕๖๐
๒๑
๒๕๖๑
๒๒
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๐
รวมคิดเป็นร้อยละ

ผลการประเมินบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ด้านการมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการจัดการศึกษา
(คิดเป็นร้อยละ)
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดโครงสร๎างการบริหารงาน กาหนดคุณสมบัติและบทบาท
หน๎ า ที่ข องบุ ค ลากรอยํ า งชัด เจน จั ด ระบบนิ เ ทศ ติด ตาม ประเมิน ผล และพั ฒ นางานอยํ า งสม่ าเสมอ
เสริมสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํบุคลากรทุกฝุาย และพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นระบบตํอเนื่องและทั่วถึง
๕.๔.๑) โครงสร้างการบริหารงาน คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกาหนดไว้ชัดเจน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มกี ารจัดทาโครงสร๎างการบริหารงานคุณสมบัติและบทบาทหน๎าที่
ของบุคลากรกาหนดไว๎ชัดเจน ระบุกลุํม/ฝุาย/งานตามสายการบริหารงานอยํางชัดเจนและเหมาะสม
การกาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน๎าที่ของบุคลากรไว๎ชัดเจน มีแนวปฏิบัติงานตามนโยบาย
การดาเนินงานตามโครงสร๎างการบริหารบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิท ยาลั ยสารพั ดชํางแพรํ ได๎มอบหมายหน๎าที่สอดคล๎องกั บนโยบายการจัดการศึก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมอบหมายฝุายรับผิดชอบในการบริหารงาน ๔ ฝุาย ได๎แกํ
ฝุายบริหารทรัพยากร ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝุายแผนงานและความรํวมมือและฝุายวิชาการ
การจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ ข๎ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต๎ อ งใช๎ ใ นการ
บริ ห ารงาน ค าสั่ ง ของการบริ ห ารงานที่ ส อดคล๎ อ งกั บ นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการตามนโยบายและกํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร๎างที่จัดทาไว๎
ทาให๎การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
๓. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามคูํมือ ทาให๎การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
๔. มีการมอบหมายหน๎าที่ให๎กับบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปตามโครงสร๎างที่
จัดทาไว๎ ทาให๎การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
๕. มีการมอบหมายหน๎าที่ให๎กับบุคลากรทุกฝุาย พร๎อมจัดทาคาบรรยายลักษณะ
งาน กาหนดความรับผิดชอบของหัวหน๎างานและเจ๎าหน๎าที่อยํางชัดเจน ทาให๎มี
แนวปฏิบัติถูกต๎องชัดเจน
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดทาโครงการบริหารงาน ระบุกลุํม/ฝุาย/งานชัดเจน
สายการบริหารงานเหมาสมกาหนดคุณสมบัติ และบทบาทหน๎าที่ของบุคลากรได๎ชัดเจนถึงรายบุคคล มี
คูํมอื นโยบาย คูํมอื การบริหารหรือ คูํมอื การยึดเป็นมาตรฐาน
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๕.๔.๒) การจัดระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล และพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการจัดนิเทศ การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคน มีการวางแผนและพัฒนางานอยํางสม่าเสมอ มีแผนการนิเทศภายใน และการกากับติดตามงานที่
วางไว๎อยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ มีผู๎รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาชัดเจนและได๎ดาเนินงานตามแผนจน
บรรลุเปูาหมาย
มีการจัดทารายงาน และขยายผลให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
ผูบ๎ ริหาร ครู เจ๎าหน๎าที่และประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรํวมกันในการทางานแตํละครั้ง เพื่อวางแผนปฏิบัติงานรํวมกัน
และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งงานทุกอยํางเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะมี
การจัดทารายงานเสนอวิทยาลัยเพื่อทราบตํอไป
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. มีการนิเทศการสอนของครู อาจารย์อยํางสม่าเสมอ โดยผู๎ประเมิน คือ
หัวหน๎าแผนกและผูบ๎ ริหาร
๒. จัดให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะผู๎บ ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาตามโครงสร๎างการบริหารงาน
๓. มี ก ารประเมิ น ผลงานทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ น าผลการประเมิ น มาสรุ ป ผลการ
ปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษาตํอไป
๔. เมื่อสิ้นภาคเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต๎องรายงานผลการปฏิบัติ
ตน รายงานเสนอตํอผู๎บริหาร
๕. จากผลการปฏิบัติงานทาให๎ผบู๎ ริหารได๎รับทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให๎
คาแนะนาแนวทางการแก๎ปัญหาในการปฏิบัติงาน ให๎แกํบุคลากรทุกคนได๎อยําง
ทั่วถึง
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกากับติดตามงานที่วาง
ระบบได๎ดี กาหนดผูร๎ ับผิดชอบชํวงระยะเวลาชัดเจน ดาเนินงานได๎ตามแผนและบรรลุเปูาหมาย มีการจัดทา
รายงานและขยายผลให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
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๕.๔.๓) การเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีระบบการสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํบุคลากรอยํางเหมาะสม
และเป็นธรรมแกํทุกคน มีข๎อตกลงกติกาชัดเจนเหมาะสม ดาเนินการตามข๎อตกลงของทุกฝุาย และเกิด
ความพึงพอใจ เชํน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคําจ๎างประจา โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให๎ แกํบุคลากร เชํน มีบ๎านพักสวัสดิการ โรงจอด
รถยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย (กล๎องวงจรปิด) สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร๎สาย เครื่องทาน้าเย็น โรง
อาหาร ร๎านค๎าสวัสดิการ เครื่องออกกาลังกายภาคสนาม จัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากร
ในวิทยาลัย เชํน การแขํงขันกีฬา งานเลี้ยงในเทศกาลประเพณีตํางๆ การตรวจสุขภาพประจาปี ซึ่งเป็นการ
สร๎างขวัญและกาลังใจในการทางาน
ผลการดาเนินงาน
๑. บุคลากรได๎รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสอดคล๎องกับการประเมินผล
๒. ข๎าราชการครูได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึน้
๓. บุคลากรได๎รับสวัสดิการบ๎านพักอยํางทั่วถึง
๔. มีระบบรักษาความปลอดภัยให๎กับบุคลากร
๕. มีระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตไร๎สายอยํางทั่งถึงให๎กับบุคลากร
๖. รายงานผลความพึงพอใจการจัดบริการและสวัสดิการตํางๆ
๗. มีความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคลากรทาให๎การทางานมีประสิทธิภาพ
๘. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจทาให๎การทางานมีประสิทธิภาพ
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีระบบสร๎างขวัญกาลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่
เป็นธรรมแกํทุกฝุาย มีขอ๎ ตกลงกติกาชัดเจนเหมาะสม ดาเนินการตามข๎อตกลง ทุกฝุายได๎รับทั่วถึงและเกิด
ความพึงพอใจ
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๕.๔.๔) การพัฒนาบุคลากรดาเนินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการพัฒนาบุคลากรดาเนินอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง และทั่วถึง มี
การวางแผนพัฒนาบุคลากรรํวมกันจากกลุํม/ฝุายที่เกี่ยวข๎อง ก าหนดเป็นแผนระยะยาว สอดคล๎องกั บ
ความต๎องการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎รับการอบรมสัมมนา
เฉลี่ยคนละไมํน๎อยกวํา ๕ ครั้งตํอปี โดยสถานศึกษามีนโยบายให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการ
พั ฒนาตนเองในด๎านความรู๎ ค วามสามารถด๎านวิ ชาชีพ และงานในหน๎าที่ที่เ กี่ย วข๎ อง ด๎ว ยการสํ งเสริ ม
สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ในหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจัดขึ้นและในสํวนสถานศึกษาจัดขึ้นเอง หลังจากเข๎ารับการอบรมสัมมนา มีก ารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการทุกครั้ง
ผลการดาเนินงาน
๑. ได๎ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เข๎ารับการอบรม ในหนํวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน
๓. วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และประสิทธิภาพการทางานอยํางตํอเนื่อง
๔. มีโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางาน
๕. ผูบ๎ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องทุกคน
เฉลี่ยคนละไมํนอ๎ ยกวํา ๕ ครั้ง/ปี
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรํวมกันจากกลุํม/ฝุายที่เกี่ยวข๎อง
เป็ นแผนระยะยาวสอดคล๎ องกั บ ความต๎ องการจ าเป็น ตามวิ สัย ทัศ น์ และเปูา หมาย ด าเนิน การได๎ต าม
เปูาหมายบุคลากรได๎รับการอบรมสัมมนาเฉลี่ยคนละไมํนอ๎ ยกวํา ๕ ครั้งตํอปี
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ด้านที่ ๖
ความดีเด่นของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพของครูและนักศึกษา
คณะครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยวิธีการบูรณาการองค์
ความรู๎ตํางๆ ในการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษามีสํวนรํวม และเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เพื่อกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด เชํน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให๎นักศึกษา
หลั ก สู ตรวิชาชีพ ระยะสั้นได๎ฝึก ปฏิบัติจริง มีผลผลิตจากการฝึกปฏิบัติ สามารถนาความรู๎และทัก ษะที่
เกิ ด ขึ้ น ไปประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจาวั น และน าไปสูํ ก ารประกอบอาชี พ สร๎ า งรายได๎ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ วิทยาลัยได๎สํงเสริมให๎นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ได๎รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๖.๑.๑) สัดส่วนของจานวนผลงานต่อจานวนครู อาจารย์ และนักศึกษา
ในแตํละปีการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีผลงานและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาวิชาชีพของครูและนักศึกษา โดยคิดจาก
ผลผลิตที่ได๎จากการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลําวคือ นักศึกษา ๑ คน
มีผลผลิต ๑ ชิ้น เป็ นอยํางน๎อ ย นอกจากนี้ คณะครูไ ด๎มีก ารพัฒนาผลงานทางวิช าการในรู ป แบบของ
งานวิจัยในชั้นเรียน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียน รวมถึงการเป็นวิทยากรให๎ความรู๎แกํ
บุคคลทั่วไป และผู๎ด๎อยโอกาส รวมทั้งรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลสัดสํวนของจานวนผลงานตํอจานวนครูและนักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ตารางสรุปจานวนครูและนักศึกษา
จานวน
จานวน
ปีการศึกษา
ครูทั้งหมด
นักศึกษา
(คน)
(คน)
๒๕๖๐
๓๓
๔,๑๘๗
๒๕๖๑
๓๓
๒,๗๕๗
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๔
๑,๗๓๐

จานวน
ครู+นักศึกษา
(คน)
๔,๒๒๐
๒,๗๙๐
๑,๗๖๔
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ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลจานวนผลงานตํอจานวนครูและนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ตารางแสดงสัดส่วนจานวนผลงานต่อจานวนครูและนักศึกษา
จานวน
จานวน
สัดส่วนจานวน
ครู+นักศึกษา
ผลงานครู
ผลงานต่อจานวน
ปีการศึกษา
(คน)
และนักศึกษา
ครูและนักศึกษา
(คน)
(ร้อยละ)
๒๕๖๐
๔,๒๒๐
๔,๒๒๐
๑๐๐.๐๐
๒๕๖๑
๒,๗๙๐
๒,๗๙๐
๑๐๐.๐๐
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑,๗๖๔
๑,๗๖๔
๑๐๐.๐๐
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีผลงานตํอจานวนครู และนักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๐๐
๖.๑.๒) ผลงานเกิดประโยชน์ในวงกว้างและได้รับการเผยแพร่
จากผลที่ได๎จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งงานวิจัยด๎านตํางๆ
ได๎กํอให๎เกิดประโยชน์อยํางกว๎างขวางในด๎ านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความรู๎และ
ทักษะของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และได๎มีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวางไปยังชุมชนที่
มีสวํ นรํวม นอกจากนี้ วิทยาลัยฯได๎ดาเนินการสํงนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ชํางตัดผมชาย และชําง
เสริมสวย ได๎รับรางวัลระดับประเทศ
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผลงานทีเ่ กิดประโยชน์ในวงกว๎างและได๎รับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา
จานวนผลงาน
๒๕๖๐
๑๔
๒๕๖๑
๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔
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ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาขางาน
ชื่อผลงาน
เผยแพร่/ได้รับรางวัล
ตัดผมชาย
การแขํงขัน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑
ทักษะตัดผมชาย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะวิชาชีพ
สไตล์สมัยนิยม ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๒๙
ระหวํางวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖๐
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
เสริมสวย
การแขํงขัน
รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะตัดแตํง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะวิชาชีพ
ทรงผมสไตล์
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๒๙
แฟชั่น (ผมหญิง) ระหวํางวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาขางาน
เสริมสวย

อาหาร-ขนม

เสริมสวย

ชื่อผลงาน
การแขํงขัน
ทักษะตัดแตํง
ทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง)
การแขํงขัน
ทักษะอาหาร
จานเดียว
การแขํงขัน
ทักษะตัดแตํง
ทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง)

เผยแพร่/ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๐
ระหวํางวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหมํ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๐
ระหวํางวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหมํ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘
ระหวํางวันที่ ๒– ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขางาน
ชื่อผลงาน
เสริมสวย
การแขํงขัน
ทักษะการแตํงหน๎า
เกล๎าผมเจ๎าสาว

อาหาร-ขนม

การแขํงขัน
ทักษะอาหาร
จานเดียว

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

การแขํงขันลีลาศ

เผยแพร่/ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๓๑
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

จานวนผลผลิต/ชิ้น
๔,๑๘๗
๒,๗๕๗
๑,๗๓๐

เอกสารอ้างอิง
จาก สผ.๒ งานพัสดุ
จาก สผ.๒ งานพัสดุ
จาก สผ.๒ งานพัสดุ

สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีจานวนผลผลิตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐.๐๐ ผลงานสํวนใหญํเกิดประโยชน์ตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และผลงานไอยําง
กว๎างขวาง ได๎รับการยอมรับหรือได๎รับรางวัลระดับประเทศ
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ตาราง : สรุปรายงานผลงานการดาเนินงานให๎บริการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการประชาชน)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาขางาน
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

เผยแพร่/ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน
ศาลากลางแพรํ อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

วัดแพะรํองหิน อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(อาเภอเดํนชัย) (พอ.สว.จ.แพรํ)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(อาเภอวังชิน้ ) (พอ.สว.จ.แพรํ)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

โรงเรียนบ๎านแมํยนุ๎ ตาบลปงปุาหวาย
อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ
โรงเรียนบ๎านแมํหละปุาป๋วย อาเภอวังชิน้
จังหวัดแพรํ
อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

วัดสบสาย อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม ตาบลห๎วยม๎า
อาเภอเมืองแพรํ
องค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านกาศ
อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
องค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านรํองกาศ
อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
วัดบ๎านน้าโค๎ง อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

ศาลาอเนกประสงค์ อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(โครงการสร๎างเสริมให๎เกิด
ครอบครัวอบอุํน)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

วัดลองลือบุญ อาเภอสอง จังหวัดแพรํ

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ อาเภอสูงเมํน
จังหวัดแพรํ

ชื่อผลงาน

บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง

หมูํที่ ๓ ทุงํ โฮ๎ง อาเภอเมือง จังหวัดแพรํ
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ตาราง : สรุปรายงานผลงานการดาเนินงานให๎บริการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการประชาชน)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาขางาน
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง

ชื่อผลงาน
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง(ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด)
วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง (ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด)
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(ตามโครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอยิม้
...เคลื่อนที่)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(เสริมสร๎างพลังประชารัฐ
จังหวัดแพรํ)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(เราทาความดี ด๎วยหัวใจ)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(ตัดผมฟรีให๎แกํประชาชน)

เผยแพร่/ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน
กองพันทหารม๎าที่ ๑๒ คํายพระยาไชยบูรณ์
อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ
กองพันทหารม๎าที่ ๑๒ คํายพระยาไชยบูรณ์
อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ
ณ วัดดอนสบสาย ตาบลสบสาย
อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
ณ โรงเรียนบ๎านวังหลวง หมูทํ ี่ ๕ บ๎านวังหลวง
ตาบลวังหลวง อาเภอหนองมํวงไขํ จังหวัดแพรํ
ณ ศาลาประชาคม บ๎านช๎างทอง หมูํที่ ๑๐
ตาบลแมํคามี อาเภอเมือง จังหวัดแพรํ
ณ วัดใหมํวงศ์วรรณ หมูํที่ ๕ ตาบลแมํจ๏วะ
อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

ตาราง : สรุปรายงานผลงานการดาเนินงานให๎บริการและวิชาชีพ (ออกหนํวยเคลื่อนที่บริการประชาชน)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขางาน
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง
สาขางานตัดผมชาย/
เสริมสวยหญิง

ชื่อผลงาน
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎าง
รอยยิ้มให๎ประชาชน)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎าง
รอยยิ้มให๎ประชาชน)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(กิจกรรมตลาดนัดความรู๎)
บริการตัดผมชาย/เสริมสวยหญิง
(เทศบาลตาบลแมํคามี พบประชาชน)

เผยแพร่/ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน
ณ องค์การบริหารสํวนตาบลเวียงทอง
หมูทํ ี่ ๙ บ๎านเวียงทองใหมํ ตาบลเวียงทอง
อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
ณ องค์การบริหารสํวนตาบลแมํยางร๎อง
หมูทํ ี่ ๕ บ๎านบุญภาค ตาบลแมํยางร๎อง
อาเภอร๎องกวาง จังหวัดแพรํ
ณ หนํวยอบรมประจาตาบลน้าชา วัดพระธาตุ
ดอนแก๎ว ตาบลน้าชา อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ
ณ ศูนย์พลังมวลชน หมูทํ ี่ 4 บ๎านศรีภูมิ
ตาบลแมํคามี อาเภอเมือง จังหวัดแพรํ
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๖.๑.๓) ผลงานที่ได้จากการลงทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
วิท ยาลั ย สารพั ด ชํางแพรํ ได๎ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สาหรั บ จัดการเรี ย นการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดซื้อวัสดุฝึกที่คานึงถึงความคุ๎มคําและ
ประหยัด ผลงานหรือผลผลิตที่ได๎จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สามารถนาไปจาหนํายเป็นรายได๎ของ
วิท ยาลั ย ฯ ถือได๎วําเป็นการลดงบประมาณในการลงทุน ท าให๎ก ารลงทุนน๎อยกวําที่ป ระมาณไว๎ ได๎แกํ
ผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอนแผนกคหกรรม
ตารางแสดง : สรุปข๎อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
ตารางแสดงมูลค่าผลงานประมาณการโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนก
ชํางยนต์
ไฟฟูากาลัง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคนิคพืน้ ฐาน
ตัดผม
ตัดเย็บเสือ้ ผ๎า
เสริมสวย
อาหาร-ขนม
คหกรรมและอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตาม
แผนปฏิบัตกิ าร
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐

งบประมาณที่ใช้
ปฏิบัตงิ านจริง
๑๘,๘๕๐
๑๐,๒๗๕
๑๖,๙๘๘
๑๐,๐๘๘
๓๐,๒๘๐
๑๒,๑๐๒
๙๘,๕๘๓

จานวน
ผลงาน
๒๕๓
๒๔๒
๕๒๑
๒๗๘
๓๔๙
๒๕๓
๒๖๘
๗๒๙
๑,๒๙๔
๔,๑๘๗

มูลค่า
(บาท :ราคา :ชิ้นงาน)
๖๗.๘๐
๒๙.๔๔
๖๗.๑๔
๓๗.๖๔
๔๑.๕๓
๙.๓๕
๒๓.๕๔

หมายเหตุ

ใช๎วัสดุคงเหลือ
จากการสอน

ตารางแสดงมูลค่าผลงานประมาณการโดยเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนก

ชํางยนต์
ไฟฟูากาลัง
เทคนิคพืน้ ฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
ตัดผม
ตัดเย็บเสือ้ ผ๎า
เสริมสวย
อาหาร-ขนม
คหกรรมและอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ตามแผน
ปฏิบัตกิ าร
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

งบประมาณ
ที่ใช้ปฏิบัติ
งานจริง
๑๕,๐๐๐
๑๔,๙๖๕
๑๐,๖๗๐
๙,๕๖๐
๑๓,๙๓๔
๑๐,๒๑๕
๗๕,๓๔๔

จานวน
ผลงาน

มูลค่า
(บาท :ราคา : ชิ้นงาน)

๒๑๙
๒๙๕
๒๘๙
๓๘๕
๒๑
๓๑๔
๒๐๓
๑๑๙
๓๘๙
๕๒๓
๒,๗๕๗

๕๑.๙๐
๔๗.๖๕
๕๒.๕๖
๘๐.๓๓
๓๕.๘๒
๑๙.๕๓
๒๗.๓๒

หมายเหตุ

ใช๎วัสดุคงเหลือ
จากการสอน
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ตารางแสดงมูลค่าผลงานประมาณการโดยเฉลี่ย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนก

ชํางยนต์
ไฟฟูากาลัง
เทคนิคพืน้ ฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
ตัดผม
ตัดเย็บเสือ้ ผ๎า
เสริมสวย
อาหาร-ขนม
คหกรรมและอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ตามแผน
ปฏิบัตกิ าร
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐

งบประมาณ
ที่ใช้ปฏิบัติ
งานจริง
๘,๑๙๕
๑๒,๒๘๕
๙,๕๘๕
๑๖,๓๖๕
๑๓,๔๙๕
๑๕,๘๑๐
๒๒,๓๘๕
๙๘,๑๒๐

จานวนผลงาน

๒๘๑
๓๐๒
๑๘๒
๒๓๔
๓๐
๒๓
๑๐๖
๖๘
๘๕
๔๑๙
๑,๗๓๐

มูลค่า
(บาท :ราคา :
ชิ้นงาน)
๒๗.๑๓
๖๗.๕๐
๔๑๖.๗๓
๑๕๔.๓๘
๑๙๘.๔๕
๑๘๖.๐๐
๕๓.๔๒
๕๖.๗๑

หมายเหตุ

ใช๎วัสดุคงเหลือ
จากการสอน

สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎ใช๎งบประมาณหรืองบลงทุนน๎อยกวําที่ประมาณการไว๎ได๎
ผลงานตามที่คาดหวัง
๖.๑.๔) ผลงานเกิดจากการทางานแบบมีส่วนร่วม
ในแตํละปีการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น โดยเน๎นให๎นักศึกษามีสวํ นรํวมในการจัดการเรียนรู๎ ให๎อิสระทางความคิด ชํวยเสนอแนวคิดในการ
ออกแบบชิน้ งานและผลิตภัณฑ์ดา๎ นตํางๆ ผู๎บริหารมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาส
ให๎คณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดที่สร๎างสรรค์อยํางเสรี รวมทั้งได๎รับ
การสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก ได๎แกํ สถาบั นการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ กํอให๎เกิดผลงานด๎านตํางๆเชํน การมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน
มีวิทยากรภายนอกมาให๎ความรู๎ และเป็นวิทยากรพิเศษ มีการจัดกิจกรรมในงานวันวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให๎กับผู๎ต๎องราชทัณฑ์ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น ให๎ กั บ ทหารกํ อ นปลดประจ าการ กองพั น ทหารม๎ า ที่ ๑๒ คํ า ยพระยาไชยบู ร ณ์ จั ง หวั ด แพรํ
โครงการความรํวมมือระหวํางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท โอซีซี จากัด (มหาชน)
การฝึกอบรมการแตํงหน๎าและดูแลผิวพรรณ การดาเนินงานการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ ออกหนํวย
เคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ หนํวยแพทย์อาสา พอ.สว.
ในเขตพืน้ ที่จังหวัดแพรํ เชํน อาเภอเดํนชัย อาเภอสูงเมํน อาเภอวังชิน้ เป็นต๎น
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีผลงานที่เกิดจากบุคลากรทุกคนในคณะทางานรํวมกันคิด
และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน๎าที่ ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเสรี
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎สารวจความพึงพอใจของผู๎เรียนนักเรียนนักศึกษาและผู๎ใช๎บริการ
วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอนและเมื่อนักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือสาเร็จจาก
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ติดตามข๎อมูลการเข๎าสูํตลาดแรงงานผู๎เรียนของนักเรียน นักศึกษา มีการรายงาน
ผลการมีงานทาของผู๎เรียนนักเรียนนักศึกษาเป็นประจารวมไปถึงสถานประกอบการ/ผู๎วําจ๎างที่รับผู๎เรียน
นักเรียนนักศึกษาเข๎าทางานเป็นประจาทุกปี
๖.๒.๑) ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎สารวจความพึงพอใจของผู๎เรียนนักเรียนนักศึกษาและผู๎ใช๎บริการ
วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอน และเมื่อนักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือสาเร็จจาก
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามข๎อมูลการเข๎าสูํตลาดแรงงานผู๎เรียนของนักเรียน นักศึกษา มีการ
รายงานผลการมีงานทาของผู๎เรียน นักเรียน นักศึกษาเป็นประจารวมไปถึงสถานประกอบการ/ผู๎วําจ๎างที่รับ
ผูเ๎ รียนนักเรียนนักศึกษาเข๎าทางานเป็นประจาทุกปี
สรุป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจในด๎านการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และผู๎ใช๎บริการนักศึกษามีความพึง
พอใจตํ อ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาที่ จบหลัก สู ต รก๎ า วหน๎ า ทางอาชี พ มากขึ้ น กวํ า เดิ ม ความพึ งพอใจ
คุณภาพของผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับดีมาก อาทิเชํน สรุปรายงานจานวนผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตารางสรุป จานวนผู๎สาเร็จการศึก ที่มีงานทาและหรือมีความก๎าวหน๎าในอาชีพ และอยํางตํอเนื่องทาให๎
ผูร๎ ับบริการและผูใ๎ ช๎บริการมีความพึงพอใจ
๖.๒.๒) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ร๎อยละ ๙๘.๗๕
มีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนในระดับ มากที่สุด (  =๔.๖๐)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ร๎อยละ ๙๙.๕๐
มีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนในระดับ มากที่สุด (  = ๔.๕๘)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ
๙๙.๕๙ มีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนในระดับ มากที่สุด (  = ๔.๕๙)
สรุป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ร๎อยละ ๙๙.๑๕
มีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอน อยูํในระดับ มากที่สุด (  =๔.๕๙)
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ตารางแสดง : ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๑/๒๕๖๒
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และหลักสูตรอื่นๆ
ที่

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒

หลักสูตร/ปีการศึกษา

นักศึกษา ผู้สาเร็จ
แรกเข้า การศึกษา
(เต็ม)
(เก็บ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ๒,๒๓๔
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๐
๑๘๖
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ๑,๖๘๓
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๐
๑๓๗
รวมทั้งหมด
๔,๒๔๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ๑,๒๒๒
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๑
๑๙๕
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ๑,๒๓๖
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๒/๒๕๖๑
๑๑๘
รวมทั้งหมด
๒,๗๗๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ๑,๕๖๖
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา ๑/๒๕๖๒
๑๗๑
รวมทั้งหมด
๑,๗๓๗
รวมทั้งหมด ๓ ปีการศึกษา
๘,๗๔๘

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย คุณภาพ
̅

๒,๑๘๘
๑๘๖
๑,๖๗๖
๑๓๗
๔,๑๘๗

๙๗.๙๔
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๘
๑๐๐.๐๐
๙๘.๗๕

๔.๔๐
๔.๖๓
๔.๗๖
๔.๖๓
๔.๖๐

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

๑,๒๑๓
๑๙๕
๑,๒๓๑
๑๑๘
๒,๗๕๗

๙๙.๒๖
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๐

๔.๖๓
๔.๕๒
๔.๖๓
๔.๕๕
๔.๕๘

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

๑,๕๕๙
๑๗๑
๑,๗๓๐
๘,๖๗๔

๙๙.๕๕
๑๐๐.๐๐
๙๙.๕๙
๙๙.๑๕

๔.๖๓
๔.๕๕
๔.๕๙
๔.๕๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

สรุป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ
ร๎อยละ ๙๙.๑๕ มีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอน อยูํในระดับ มากที่สุด (  = ๔.๕๙)
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๖.๒.๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาและหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีการติดตามและสารวจนักศึกษาผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๔,๑๘๗ คน มีงานทา จานวน ๒,๑๑๕ คน
คิดเป็นร๎อยละ ๕๐.๕๑ มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ จานวน ๒,๐๑๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๘.๑๐ ติดตามไมํได๎
จานวน ๕๘ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑.๓๙ แสดงให๎เห็นวําผูส๎ าเร็จการศึกษามีความก๎าวหน๎าในอาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งสิน้ ๒,๗๕๗ คน มีงานทา จานวน ๓๓๘ คน
คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๒๖ มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ จานวน ๒,๐๔๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗๓.๙๙ ติดตามไมํได๎
๓๗๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๗๕ แสดงให๎เห็นวําผู๎สาเร็จการศึกษามีงานทา มีความก๎าวหน๎าในอาชีพและ
การศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๗๓๐ คน มีงานทา จานวน
๑๒๘ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๔๐ มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ จานวน ๑,๔๖๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๔.๘๐
ประกอบอาชีพอื่นและศึกษาตํอ จานวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๘๐ แสดงให๎เห็นวําผู๎สาเร็จการศึกษา
มีงานทา มีความก๎าวหน๎าในอาชีพและการศึกษา
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งสิ้น จานวน
๘,๖๗๔ คน มีงานทาและหรือมีความก๎าวหน๎าในอาชีพ จานวน ๗,๖๖๘ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๘.๔๐
๖.๒.๔) ผู้ใช้บริการ (หน่วยงานที่ว่าจ้าง) พึงพอใจคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎จัดทาแบบสารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ/
หนํวยงานที่ผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นออกไปทางานเป็นประจาทุกปีการศึกษาและได๎นา
ข๎อมูล วิเ คราะห์โ ดยการหาคําเฉลี่ย (  ) ระดับ ความพึงพอใจของผู๎ป ระกอบการ/หนํวยงานที่ผู๎สาเร็จ
การศึกษาออกไปทางาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีหนํวยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการ ที่รับผู๎สาเร็จการศึกษาเข๎า
ทางาน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คําเฉลี่ย (  ) = ๔.๕๒ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๓๕
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีหนํวยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการที่รับผู๎สาเร็จการศึกษาเข๎า
ทางาน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คําเฉลี่ย (  ) = ๔.๕๒ คิดเป็นร๎อนละ ๙๐.๔๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีหนํวยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู๎สาเร็จ
การศึกษาเข๎าทางาน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คําเฉลี่ย (  ) = ๔.๕๔ คิดเป็นร๎อยละ
๙๐.๗๔
สรุป วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ ได๎มีการสารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ (หนํวยงานที่วําจ๎าง)
ตํอผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คําเฉลี่ย
(  ) = ๔.๕๓ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๖๐
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ส่วนที่ ๓
โครงการหรือกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมสํวนรํวมในการบริหารงาน การสํงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและผลงานดีเดํนของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการหรือกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
๑. โครงการซํอมบารุงและพัฒนาซํอมบารุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตอํ พํวง
และระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต๎น ตามแนวทางพระราชดาริ
ของกรมสมเด็จพระเทพฯ
๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให๎บริการประชาชนในเขตพืน้ ที่จังหวัดแพรํ
๓. โครงการออกหนํวยบริการชุมชน (อาเภอยิ้มเคลื่อนที่/เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนฯ)
๔. โครงการหนํวยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ให๎บริการประชาชน
๕. โครงการอาชีวะอาสา รํวมด๎วยชํวยประชาชนชํวงเทศกาลปีใหมํ และเทศกาลสงกรานต์
๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร๎อน E To E
๗. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
๘. โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูํ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๙. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ (การจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน)
๑๐. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให๎กับทหารกํอนปลดประจาการ
๑๑. โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๑๒. โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให๎กับผู๎ต๎องขังในเรือนจาจังหวัดแพรํ
๑๓. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา
๑๔. โครงการให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การสอน 108 อาชีพ
รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดแพรํ
๑๕. โครงการสัปดาห์วันวิชาการ เปิดบ๎านสูํมวลชน (Open House)
๑๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ
๑๗. โครงการสร๎างอาชีพใหมํ/ตํอยอดอาชีพ การบริการนวัตกรรมกรรมตํอยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (FIX IT CENTER)

91

ส่วนที่ ๔
ผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียงของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
๑. สถานศึก ษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อั นดับ ๑ การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพระยะสั้ น
ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาวิชาตัดผมชาย)
๒. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการ
ตัดแตํงทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ระดับ ระยะสั้น การประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาวิชาเสริมสวย)
๓. สถานศึกษาได๎จัดทาบันทึกข๎อตกลง (MOU) วําด๎วยความรํวมมือด๎านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย และสาขาวิชาตัดผมชาย
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน การแขํงขันทักษะ
แตํงทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
(สาขาวิชาเสริมสวย)
๕. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะตัดแตํงทรงผมสไตล์
แฟชั่น (ผมหญิง) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สาขาวิชาเสริมสวย)
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๖. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแขํงขันอาหาร
จานเดียว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาอาหาร-ขนม)
๗. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันลีลาศ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาลีลาศเพื่อสุขภาพ)
๘. สถานศึกษาได๎รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันแตํงหน๎า
เกล๎าผมเจ๎าสาว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สาขาวิชาเสริมสวย)
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