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ตอนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
ในปี งบประมาณ 2540 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีนโยบายให้
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณ 28,000,000.- บาท และมอบให้วิทยาลัย การอาชีพขอนแก่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จัดหาสถานที่ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสมพร หิ รัญมณี มาศ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ระดับ 7 เป็ นผูป้ ระสานงาน ดาเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากนายอาเภอพล (นาย
ณรงค์ หรื อ โอกาส) ศึกษาธิ การอาเภอพล (นายนิคม มัง่ มา) นักวิชาการศึกษา (นายหวังดี ประมินทร์ ) และสภาตาบล
โนนข่า โดยท่านกานันระดม รุ จิเกียรติกาจร นายวุฒิศกั ดิ์ ประทาน เลขาคณะกรรมการ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโนนข่า ในขณะนั้น อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บา้ นบ่อตะครอง เป็ นสถานที่สร้างวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เป็ น
สถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ปัจจุบนั สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มีพ้ืนที่ 82 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา อยูห่ ่างจากอาเภอ พล เป็ นระยะทาง 5
กิโลเมตร
วิทยาลัยการอาชีพพล ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนครั้งแรกในปี การศึกษา 2541 มีนกั เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่ นแรก จานวน 117 คน จานวน 2 แผนกวิชา คือ
- แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน 2 ห้อง 85 คน
- แผนกวิชาการบัญชี จานวน 1 ห้อง 32 คน
ปี การศึกษา 2544
วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ
ระดับ ปวช.
- แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน 3 ห้อง 116 คน
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง จานวน 2 ห้อง 53 คน
- แผนกวิชาการบัญชี จานวน 1 ห้อง 29 คน
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 2 ห้อง 69 คน
ระดับ ปวส.
- แผนกวิชาการบัญชี จานวน 1 ห้อง
10 คน
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ปี การศึกษา 254
5 วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ
ระดับ ปวช.
- แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน 3 ห้อง 112 คน
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง จานวน 1 ห้อง 24 คน
- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ห้อง 32 คน
- แผนกวิชาการบัญชี จานวน 1 ห้อง 44 คน
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 ห้อง 41 คน
ระดับ ปวส.
แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 1 ห้อง 40 คน
- แผนกวิชาการบัญชี จานวน 1 ห้อง 4 คน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน
1 ห้อง 27 คน
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1.2 ทีต่ ้งั ของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพล ตั้งอยูเ่ ลขที่ 203 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตาบลโนนข่า อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่น 40120 โทร. 0-4341-6020, 0-4341-8344 โทรสาร 0-4341-6020 ต่อ 101
N

โรงเรี ยน
โนนข่าวิทยา

ถนนมิตรภาพ - โคกสี

E

W
S
ถนนมิตรภาพ
นครราชสี มา-ขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพพล
ต.โนนข่า อ.พล
จ.ขอนแก่น

ลักษณะพืน้ ที่
เป็ นพื้นที่ราบรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
- ทิศใต้
- ทิศเหนือ
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนมิตรภาพ-โคกสี
ด้านหลังติดกับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน
ติดกับโรงเรี ยนโนนข่าวิทยา
ติดกับสระน้ าและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

1.3 ลักษณะชุ มชน
ลักษณะชุมชนโดยรอบสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ตั้งอยูท่ ี่อาเภอพล เป็ นชุมชนที่ทาการ
เกษตรเป็ นส่ วนใหญ่ แล ะชุมชนแห่งนี้เก่าแก่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี มีความเจริ ญทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมมาตั้งแต่
อดีต ประชากรมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ตลอดจนเป็ นต้นกาเนินทางด้าน
หัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นและสื บทอดมาจนถึงปัจจุบนั

1.4 สั ญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพพล





พระพุทธรู ปประจาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ต้นประดู่
สี ประจาวิทยาลัย สี แสด
ตราประจาวิทยาลัย

พระพุทธรู ป ปางห้ามญาติ
– ฟ้ า
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1.5 วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยการอาชี พพล
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)
2. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การและ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศึกษากาหนด
3. จัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่นและชุมชน
4. มุ่งเน้นให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน

1.6 ปรัชญาวิทยาลัย
“ ความรู้ ดี
เปี่ ยมคุณธรรม

ฝี มือเยีย่ ม
คา้ จุนสั งคม”

ปรัชญานี้มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ต้ งั เป้ าหมายหลักคือ การผลิตนักศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถในด้านฝี มือช่าง และมีจิตสานึกที่เปรี่ ยมไปด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นผูเ้ สี ยสละในการพัฒนาสังคมให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป

1.7 วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งผลิตกาลังคนให้เป็ นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.8 พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
พันธกิจที่ 5
พันธกิจที่ 6

พันธกิจที่ 1 :
:
:
:
:
:

สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและได้มาตรฐาน
พัฒนาและบริ การสังคม ชุมชน
สร้างผูป้ ระกอบการใหม่
จัดการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.9 คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชี พพล
1. มีความขยันหมัน่ เพียร
2. สุ ภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน
3. แต่งกายสะอาด ถูกต้องตามระเบียบ
4. กตัญญู รู้คุณ
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1.10 ปรัชญาสานักงานคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษา
รู้ จริง ทาได้ เข้ าใจชี วติ
1.11 ข้ อมูลบุคลากร
อัตรากาลังประจาปี งบประมาณ 2552
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้บริหาร ครู -อาจารย์ ประจา ครู -อาจารย์ โรงงาน เจ้ าหน้ าที่จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ผู้บริหาร
ข้ าราชการ
พนักงาน ครู รายเดือน เจ้ าหน้ าที่
ราชการ
ประเภทวุฒิ
ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1. ปริ ญญาโท

4

1

3

1

-

2

-

1

-

-

2. ปริ ญญาตรี
3. อนุปริ ญญา

4

1

2
5

2
3

4
4

3
5

17
17

7
8

3
3
6

8
6
14

รวม
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

67

ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ชาย

หญิง

รวม

1. ผูอ้ านวยการ

1

-

1

2. รองผูอ้ านวยการ

3

1

4

4

1

5

รวม

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนข้ าราชการ พนักงานราชการ ครู รายเดือน ครู โรงงาน จาแนกตามประเภทวิชา / สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ข้ าราชการ
ชาย
หญิง

พนักงานราชการ
ชาย
หญิง

ครู รายเดือน
ชาย
หญิง

รวม

1. ช่ างอุตสาหกรรม
1.1 เครื่ องกล
1.2 ช่างไฟฟ้ ากาลัง
1.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ช่างเชื่อมโลหะ
1.5 ช่างเทคนิคพื้นฐาน
1.6 เครื่ องมือกลฯ

2
1
1

1
-

1
2
-

1
-

4
1
1
1
2
1

-

7
4
2
1
3
2

2. บริหารธุรกิจ
2.1 การบัญชี
2.2 คอมพิวเตอร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
-

2
-

1
-

4
-

1
1
1

2
1
-

10
3
1

3. แผนกวิชา
3.1 สามัญสัมพันธ์
รวม

5

3

4

5

4
17

5
8

9
42

วิทยาลัยการอาชีพพล

รายงานการประเมินตนเอง 2552

7

ตารางที่ 4 แสดงจานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหน้าที่และเพศ

ตาแหน่ ง
งานบริ หารทัว่ ไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานวิทยบริ การและห้องสมุด
ฝ่ ายวิชาการ
งานทวิภาคี
งานทะเบียน
งานพัฒนาการเรี ยนการสอนและประเมินผล
งานเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
งานปกครอง
ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
รวมทั้งหมด

ชาย

1
1
1
1
1

1
6

หญิง

รวม

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
2
1
20

2
1
1
1
1
14

ทาเนียบผู้บริหาร
1. นายสมพร หิ รัญมณี มาศ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง พ.ศ. 2540
2. นายโปร่ งวิทย์ ลิ้มตระกูล ระยะเวลาดารงตาแหน่ง

– 2552(30 พย. 2552)
7 ม.ค. 2553 - ปัจจุบนั
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1.11 หลักสู ตรการเรียนการสอนประจาปี การศึกษา 2552 และจานวนนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิ ดสอน
5 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
สาขางานเครื่ องมือกล
5. สาขาวิชาพาณิ ชยการ
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เปิ ดสอน 7 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
3. สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
4.
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสู ตรเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ปวส.) เปิ ดสอนจานวน 16 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
5. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่ องมือกล
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
7. สาขาวิชาสารวจ
สาขางานสารวจ
8. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
10. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
11. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
12. สาขาวิชาการบริ หารคหกรรมศาสตร์
สาขางานการดูแลเด็กและผูส้ ูงอายุ
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3. หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น
เปิ ดสอนสาหรับนักเรี ยนนักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจเรี ยน ตลอดจนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการ
ศึกษา (ผูต้ อ้ งขัง) เรื อนจาอาเภอพล
4. หลักสู ตรทวิภาคี
หลักสูตรทวิภาคี เปิ ดสอนจานวน 2 สาขางาน
- สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานบัญชี/คอมพิวเตอร์

5. หลักสู ตรแกนมัธยม
หลักสูตรแกนมัธยม เปิ ดสอนจานวน 4 สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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จานวนนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพพล ประจาปี การศึกษา 2552
ตารางที่ 5 แสดงจานวนนักศึกษาแต่ ละระดับชั้นแยกตามเพศ (ระบบปกติ)

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3

ชาย
128
70
245

จานวนนักศึกษา
หญิง
78
42
99

รวม
206
112
344

คิดเป็ นร้ อยละ
21.82
11.86
36.44

รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2

443
131
54

219
61
36

662
192
90

70.13
20.34
9.53

รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

185
628

97
316

282
944

29.87
100.00

ระดับชั้น

ตารางที่ 6 แสดงจานวนนักศึกษาแต่ ละระดับชั้นแยกตามเพศ (ระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ )
จานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ
ปวช.
1
2
3
0.54
ปวส.
293
262
555
99.46
รวมทั้งสิ้น

294

264

ตารางที่ 7 แสดงจานวนนักศึกษาแต่ ละระดับชั้นแยกตามเพศ (ทุกระบบ)
จานวนนักศึกษา
ชาย
หญิง
ระดับชั้น
ปวช. 1
128
78
ปวช. 2
70
42
ปวช. 3
246
101

558

100.00

รวม
206
112
347

คิดเป็ นร้ อยละ
13.72
7.46
23.10

รวม
ปวส. 1
ปวส. 2

444
131
347

221
61
298

665
192
645

44.27
12.78
42.94

รวม
รวมทั้งสิ้น

478
922

359
580

837
1,502

55.73
100.00

วิทยาลัยการอาชีพพล

รายงานการประเมินตนเอง 2552

12

1.12 ข้ อมูลอาคารสถานที่
ปัจจุบนั วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ในการบริ หารจัดการ ดังนี้
1. อาคารอานวยการ (อาคารชั่วคราว) จานวน
1
หลัง
เป็ นอาคารสานักงาน 1 ชั้น สร้างเมื่อปี 2540 ประกอบด้วย
1.1 ห้องผูอ้ านวยการ
1.3 ห้องงานบริ หารทัว่ ไป
1.2 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
1.4 ห้องงานบุคลากร
2. อาคารโรงฝึ กงาน (ชั่วคราว) จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 1 ชั้น สร้างเมื่อปี 2540 ประกอบด้วย
2.1 โรงฝึ กงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.2 โรงฝึ กงานแผนกวิชาเชื่อมโลหะ
2.3 ห้องพักครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
3. อาคารเรียน (ชั่วคราว) จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารเรี ยน 1 ชั้น สร้างเมื่อปี 2540 ประกอบด้วย
3.1 ห้องเรี ยนทฤษฎีแผนกวิชาสามัญ
3.3 ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
3.2 ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
3.4 ห้องพักครู แผนกวิชาสามัญ
4. อาคารหอประชุม (ชั่วคราว) จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคาร 1 ชั้น สร้างเมื่อปี 2540 ประกอบด้วย
4.1 โรงอาหาร
4.2 หอประชุม
4.3 ร้านค้าสหการ
5. อาคารโรงฝึ กงาน จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 3 ชั้น สร้างเมื่อปี 2543 ประกอบด้วย
5.1 โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างยนต์
5.2 โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
5.3 ห้องพักครู แผนกวิชาช่างยนต์
5.4 ห้องพักครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ าและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.5 หอประชุมชั้น 3
6. อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ อาชีวะ
จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคาร 5 ห้อง สร้างเมื่อปี 2548 ประกอบด้วย
6.1 ร้านคุณแดงอาหารตามสัง่
6.2 P-CEC Computer Service
6.3 P-CEC Mart
6.4 P-CEC Auto Service
6.5 ห้องจาหน่ายเครื่ องมือ-อุปกรณ์ นักศึกษา
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7. อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 3 ชั้น สร้างเมื่อปี 2543 ประกอบด้วย
6.1 ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
6.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.3 แผนกวิชาการบัญชี
6.4 ห้องสมุด
6.5 ห้อง
Self Access
6.6 ห้อง Internet
6.
7 ห้องพักครู แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
6.
8 ห้องประชุมใหญ่
8. อาคารสานักงานชั่วคราว จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารสานักงาน 1 ชั้น ประกอบด้วย สร้างเมื่อปี 2549 ประกอบด้วย
7.1 ฝ่ ายวิชาการ
7.2 ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
7.3 ห้องงานพัสดุและอาคารสถานที่
7.4 ห้องงานทะเบียน และ งานพัฒนาการเรี ยนการสอนและประเมินผล
7.5 ห้องงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และ ห้องพยาบาล
7.6 ห้องงานเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
7.7 ห้องประชุมเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
9. บ้ านพักผู้บริหาร จานวน
1 หลัง
เป็ นบ้านพักชั้นเดียว สาหรับผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ
10. บ้ านพักครู - อาจารย์ จานวน 3 หลัง
เป็ นบ้านพักชั้นเดียว มี 3 หลัง ๆ 2 หน่วย รวม 6 หน่วย
11. โรงจอดรถสาหรับนักศึกษา จานวน 1 หลัง
เป็ นสถานที่สาหรับจอดรถจักรยานยนต์นกั เรี ยนนักศึกษา
12. โรงจอดรถสาหรับครู -อาจารย์ และรถยนต์ วทิ ยาลัยฯ จานวน 1 หลัง
เป็ นสถานที่สาหรับจอดรถยนต์วิทยาลัยฯ และครู -อาจารย์ เจ้าหน้าที่
13. ฐานพระพุทธรู ป จานวน 1 ฐาน
เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปวิทยาลัยฯ
14. ฐานพระวิษณุกรรม จานวน 1 ฐาน
เป็ นที่ประดิษฐานของพระวิษณุ กรรมวิทยาลัยฯ
15. ป้ อมยาม จานวน 1 หลัง
เป็ นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องงานปกครอง และยามรักษาการณ์
16. เสาธงชาติ
17. ห้ องนา้ -ห้ องส้ วม จานวน 4 หลัง
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1.12 เกียรติยศชื่อเสี ยงของวิทยาลัยการอาชีพพล
ปี การศึกษา 2544
26 ส.ค. 2544 รางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุ ด ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) ประเภทรถประดิษฐ์
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 4 ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี

ปี การศึกษา 2546
1 ก.ค. 2546 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวนสนามลูกเสื อ เนตรนารี ประเภทวิสามัญ
โดย เทศบาลเมืองเมืองพล จ.ขอนแก่น

ปี การศึกษา 2548
24 ต.ค 2548 การปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีประเมินผล
- แผนการเรี ยนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน (โรงเรี ยนโรงงาน)
6 พ.ย. 2548 รางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุ ดอันดับ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) ประเภทรถตลาด
รุ่ นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 100 ซี ซี ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปี ที่ 8
ณ สนามบินสุ รินทร์ภกั ดี จ.สุ รินทร์
26 พ.ย. 2548 “ไม้เท้าบีบนวด” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย สานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี การศึกษา 2549
2 ม.ค. 2549
จัดการเรี ยนการสอนเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ สามารถเพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยน (ตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) รวมทั้งสิ้ น
1,270 คน
26 ก.พ. 2549 “ทีม พลขอน” ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2548
ในงาน พลังอาชีวะสร้างชาติ
: อา 2006
8 เม.ย. 2549 “ไม้เท้าบีบนวด” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์ จากรายการสมรภูมิไอเดีย
16 พ.ค. 2549 การปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีประเมินผล
- แผนการเรี ยนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน (โรงเรี ยนโรงงาน)
7 ก.ค. 2549 สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการส่ งนักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 ฝึ กประสบการณ์
จริ งในเขตอุตสาหกรรมสุ รนารี จานวน
5 แห่ง ในระยะยาว 8-10 เดือน
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4 พ.ย. 2549 จัดทาหลักสูตรร่ วมกับสถานประกอบการ
- แม่พิมพ์
- เทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
- บัญชี, คอมพิวเตอร์
20 ก.พ. 2550 จัดตั้งและทาข้อมูลศูนย์กาลังคนอาชีวะ ของผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปวช. 3 และ ปวส.2)
ก.พ. 2550 เป็ นสถานต้นแบบในการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
ก.พ. 2550 เป็ นสถานต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
- ระดับ ปวช. เรี ยนครบหลักสูตรภายใน 2 ปี ฝึ กประสบการณ์จริ งในระยะเวลา 8-10 เดือน
- ระดับ ปวส. เรี ยนครบหลักสูตรภายใน 1 ปี ฝึ กประสบการณ์จริ งในระยะเวลา 8-10 เดือน
ก.พ. 2550 สร้างความร่ วมมือกับกลุ่มฝ่ ายบริ หารงานบุคคลในเขตอุตสาหกรรมสุ รนารี และร่ วมกับกระทรวง
แรงงานในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ปี การศึกษา 2550
16 พ.ค. 2550 การปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีประเมินผล
- แผนการเรี ยนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน (โรงเรี ยนโรงงาน)
ปี การศึกษา 2551
18 พ.ค. 2551 การปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ
- แผนการเรี ยนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน (โรงเรี ยนโรงงาน)
16 ก.พ. 2552 ออกรายการโทรทัศน์ อาชีวะ ทู เดอร์ ฟิ วเจอร์
ปี การศึกษา 2552
ธ.ค.2552 ได้ร่วมแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับภาค
ม.ค. 2553 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทาความร่ วมมือกับสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนจีน
เม.ย. 2553 โครงการครู แลกเปลี่ยนทาความร่ วมมือกับสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยยูนนาน
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1.14 แนวปฏิบัติทใี่ ช้ ไปสู่ เป้าหมายทีต่ ้ องการ (ยุทธศาสตร์ )
ในการดาเนินการตามเป้ าหมายการพัฒนาข้างต้น วิทยาลัยฯ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ดงั นี้
เป้ าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลายและต่อเนื่องจน
มุ่งสู่ระดับปริ ญญาตรี
2. สร้างค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้
1. เสริ มสร้างสุ ขภาพและคุณธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน
2. สร้างระบบเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาอาชีพ
3. การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ในกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
4. วิจยั และพัฒนาวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สิ่ งประดิษฐ์
3. พัฒนาและบริ การสังคม ชุมชน
1. อาชีวบริ การ
2. อาชีวสื บสานวัฒนธรรมและประเพณี
4. สร้างผูป้ ระกอบการใหม่
1. สร้างผูป้ ระกอบการใหม่
5. จัดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพตามแนว
1. สร้างมิติใหม่ของการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษา
ทางการปฏิรูประบบราชการ
6. การประกันคุณภาพสถานศึกษา
1. การประกันคุณภาพผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา

1.15 โครงสร้ างการบริหาร
วิทยาลัยฯ บริ หารงานโดยมีผอู ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ 4 ฝ่ าย เป็ นผูบ้ ริ หาร มีกรรมการที่
ปรึ กษาเป็ นตัวแทนจากชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ร่ วมกับวิทยาลัยฯ ในการบริ หารจัดการ กาหนดนโยบาย
วางแผน และเสนอแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย
นอกจากนั้นบุคลากรในวิทยาลัยฯ ยังได้มีโอกาสร่ วมกันวางแผนงานตามนโยบาย ปฏิบตั ิงาน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและรายงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดไว้ โดยมีโครงสร้างการบริ หารงานดังนี้
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