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ตอนที่  1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา   

1.1 ประวตัิวทิยาลยัการอาชีพพล 
 วิทยาลยัการอาชีพ พล สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งข้ึนเพ่ือจดั
การศึกษาทางดา้นวิชาชีพโดยสนองตามเจตนารมณ์ แห่งรัฐธรรมนูญ  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542    
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  เพ่ือพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  อนัเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ใหค้นไทยทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะเรียนรู้  และฝึกอบรมไดต้ลอดชีวิตและมีปัญญาเป็น
ทุนไวส้ร้างงานสร้างรายได ้และมุ่งเนน้ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถประกอบอาชีพอิสระเพ่ือเพ่ิมพนูรายได ้  
 ในปีงบประมาณ  2540  กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้นโยบายใหจ้ดัตั้ง
วิทยาลยัการอาชีพพล อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น โดยใชง้บประมาณ  28,000,000.-  บาท และมอบใหว้ิทยาลยัการ -
อาชีพขอนแก่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  จดัหาสถานท่ีก่อสร้าง 
 วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น ไดม้อบหมายให ้นายสมพร หิรัญมณีมาศ  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการระดบั   7   
เป็นผูป้ระสานงาน     ด าเนินการจดัหาสถานท่ีก่อสร้าง       ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากนายอ าเภอพล (นายณรงค ์หรือ 
โอกาส) ศึกษาธิการอ าเภอพล (นายนิคม  มัง่มา ) นกัวิชาการศึกษา (นายหวงัดี  ประมินทร์ )   และสภาต าบลโนนข่า   
โดยท่านก านนัระดม   รุจิเกียรติก าจร   นายวฒิุศกัด์ิ  ประทาน    เลขาคณะกรรมการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนข่า   
ในขณะนั้น   อนุญาตใหใ้ชท่ี้สาธารณประโยชนข์องหมู่บา้นบ่อตะครอง เป็นสถานท่ีสร้างวิทยาลยัฯ วิทยาลยัการอาชีพ
พล  ได้รับการประกาศจดัตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2540  เป็นสถานศึกษาสงักดักอง
การศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนท่ี  82   ไร่  2   งาน  25  ตารางวา   อยูห่่างจากอ าเภอพล เป็นระยะทาง  5  กิโลเมตร 
 วิทยาลยัการอาชีพพล ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2541 มีนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  รุ่นแรก จ านวน 117   คน  จ านวน 2 แผนกวิชา คือ 
  - แผนกวิชาช่างยนต ์  จ านวน  2 หอ้ง   85  คน  
   - แผนกวิชาการบญัชี   จ านวน  1 หอ้ง   32  คน 
  ปีการศึกษา 2544   วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงัและแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ระดบัชั้น ปวช.)  และเปิดสอนแผนกวิชาการบญัชี (ระดบัชั้น ปวส.)   
 ปีการศึกษา 254 5  วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ (ระดบัชั้น ปวช.) และ
แผนกวิชาช่างยนต,์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดบัชั้นปวส.)   
 ปีการศึกษา 25 51  วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดบัชั้น ปวส.)   
 ปีการศึกษา 25 52  วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนแผนกวิชาการตลาด (ระดบัชั้น ปวส.)   
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1.2   ช่ือภาษาไทย- ภาษาองักฤษ 
 “วิทยาลยัการอาชีพพล” 
           PHOL INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUATION COLLEGE  :  (PICEC) 
 

 1.3  สัญลกัษณ์ของวทิยาลยัการอาชีพพล 
 

    พระพุทธรูปประจ าวทิยาลยั  พระพุทธรูป  ปางห้ามญาต ิ
    ต้นไม้ประจ าวทิยาลยั   ต้นประดู่  
    สีประจ าวทิยาลยั   สีฟ้า - สีแสด  
    ตราประจ าวทิยาลยั    
 
 
 

1.4  คุณลกัษณะของนักศึกษาวทิยาลยัการอาชีพพล 
   1.  มีความขยนัหมัน่เพียร 
   2.  สุภาพอ่อนนอ้ม ถ่อมตน 
  3.  แต่งกายสะอาด ถกูตอ้งตามระเบียบ 
  4.  กตญัญู รู้คุณ 
 

2.  หลกัสูตรการเรียนการสอน 
2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) เปิดสอน   5  สาขาวชิา 
  1.  สาขาวิชาเคร่ืองกล   
   - สาขางานยานยนต ์
    - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
 2.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   
   - สาขางานไฟฟ้าก าลงั  
  - สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 
 3.  สาขาวิชาโลหะการ   
   - สาขางาน เช่ือมโลหะ 
 4.  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง   
   - สาขางานเคร่ือง มือกล 
 5.  สาขาวิชาพาณิชยการ   
   - สาขางานบญัชี 
  - สาขางานคอมพิวเตอร์  
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2.2  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  เปิดสอน   7  สาขาวชิา 
 1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล   
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์  
 2.  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั   
   - สาขางานเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  
 3.  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์   
   - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
 4.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
   - สาขางานอุตสาหกรรม การผลิต 
 5.  สาขาวิชาการบญัชี   
   - สาขางานการบญัชี  
 6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   - สาขางานเทคโนโลยีส านกังาน  
 7.  สาขาวิชาการตลาด 
   -สาขางาน การตลาด 
 

2.3  ระบบเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์  (ปวส.)  เปิดสอนจ านวน  12  สาขาวชิา 
 1.  สาขาวิชาเคร่ืองกล   
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์  
  - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  
 2.  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั   
   - สาขางานเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  
  - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
 3.  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์   
   - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  - สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
 4.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
   - สาขางานการเช่ือมโลหะ  
 5.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
   - สาขางา นอุตสาหกรรมการผลิต 
 6.  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
   - สาขางานเคร่ืองมือกล  
  - สาขางานแม่พิมพโ์ลหะ 
  - สาขางานแม่พิมพพ์ลาสติก  
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 7.  สาขาวิชาการก่อสร้าง  
   - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง  
  - สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง  
 8.  สาขาวิชาการบญัชี   
   - สาขางานการบญัชี  
 9.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   - สาขางานเทคโนโลยีส านกังาน  
 1 0.  สาขาวิชาการตลาด  
   - สาขางานการตลาด  
  1 1.  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
   - สาขางานการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
 1 2.   สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์  
   - สาขางานการดูแลเดก็และผูสู้งอายุ  
 

2.4  หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน  
 เปิดสอนส าหรับนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเรียน ตลอดจนผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา 
(ผูต้อ้งขงั), เรือนจ าอ าเภอพล  
 

2.5  หลกัสูตรทวภิาคี 
  หลกัสูตรทวิภาคี  เปิดสอนจ านวน  1  สาขาวิชา คือ 
 1.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
   - สาขางา นอุตสาหกรรมการผลิต 
 

2.6  หลกัสูตรแกนมัธยม  
  หลกัสูตรแกนมธัยม  เปิดสอนจ านวน  3  สาขาวิชา คือ 
 1. สาขาวิชาเคร่ืองกล 
  -  สาขางานยานยนต์  
 2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
   -  สาขางาน อิเลก็ทรอนิกส์ 
 3. สาขาวิชาพณิชยการ 
  -  สาขางานบญัชี  
  -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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3.  สภาพการด าเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพภายใน  
 ผลการประเมิน คุณภาพภายในวิทยาลยัการอาชีพพลในรอบปีการศึกษา   มีผลการประเมินระดบัสถานศึกษา
ไดร้ะดบั ดี  7  มาตรฐาน  ไดแ้ก่  มาตรฐานท่ี  1, 2 , 3 , 4, 5, 6, 7  ไม่มีมาตรฐานใดอยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุง 
   

มาตรฐาน ผลการประเมนิ 
มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ดี 
มาตรฐานท่ี 2   ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดี 
มาตรฐานท่ี 3   ดา้นกิจกรรมดา้นพฒันาผูเ้รียน ดี 
มาตรฐานท่ี 4   ดา้นการบริการวิชาชีพสู่สงัคม ดี 
มาตรฐานท่ี 5   ดา้นนวตักรรมและการวิจยั ดี 
มาตรฐานท่ี 6   ดา้นภาวะผูน้ าและการจดัการ ดี 
มาตรฐานท่ี 7   ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ดี 

 

4.  จุดเด่นและจุดทีต้่องพฒันาของสถานศึกษา 
 

4.1 จุดเด่นของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั  ยทุธศาสตร์ของ สถาน 
ศึกษาและตน้สงักดั ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
        2. สถานศึกษามี บรรยากาศภายใน และสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม สะอาด  เรียบร้อย   เอ้ือต่อการจดัการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีผลงานดา้นนวตักรรมและองคค์วามรู้จ านวนมากสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการ
สอนดว้ยวิชาชีพไดอ้ยา่งดี 
 4. สถานศึกษาจดัใหมี้การส่งเสริม  สนบัสนุนในการจดัท าผลงานดา้นนวตักรรมอยา่งเพียงพอ และต่อเน่ือง
ทุกปีการศึกษา 
 5. สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมท่ีเป็นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสงัคมอยา่งหลากหลาย
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
   6.  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารทั้งฝ่ายบริหาร   ครูอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 7. สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดี  มีกลไกในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในท่ีสมบูรณ์  
มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 8.  สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 
 9. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก 
  10. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสยัทศัน ์ มีภาวะผูน้ าสูง  มีความสามารถในการบริหารจดัการงานของ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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วิทยาลัยการอาชีพพล 
 

      1 1. สถานศึกษามีโครงการท่ีผลปฏิบติัท่ีดี ( good  practices) จ านวนมากและต่อเน่ือง   ทุกปีการศึกษา 
สามารถเป็นแหล่งอา้งอิงแก่สถานศึกษาอ่ืนได ้
 

4.2 จุดทีต้่องพฒันาของสถานศึกษา 
 นกัเรียนระดบั ปวช. ออกกลางคนั ( drop  out) จ านวนมาก 
 

5.  แนวทางพฒันาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลยัไดก้ าหนดการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลยั ซ่ึงไดจ้ดัท าในรูปแบบของโครงการกิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
  5.1  แผนพฒันาผู้เรียน 
  5.1.1     ส่งเสริม สนบัสนุน ใหน้กัเรียนจดัท านวตักรรม เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  5.1.2     พฒันาผูเ้รียนดา้นภาษาต่างประเทศ โดยการเรียนรู้ภาษาจากชาวต่างประเทศ 
  5.1.3     ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2   แผนพฒันาบุคลากร 
  5.2.1  การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การวิจยัในชั้นเรียน 
  5.2.2  การอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(E-Learning) 
  5.2.3  ส่งเสริมบุคลากรในการใหบ้ริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  5.2.4  อบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือ และใชส่ื้อในการเรียนการสอน 
  5.3   แผนพฒันาทางด้านการบริหารจดัการ 
  5.3.1  ประชุมเชิงปฏิบติัการท าแผนกลยทุธ์ และการบริหารยทุธศาสตร์ โดยใช้ความร่วมมือระหวา่งครู 
   และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
 5.3.2  อบรมบุคลากรเร่ืองระบบการจดัการคุณภาพ (QMS)  ท่ีเนน้ PDCA 
  5.3.3  พฒันาระบบการวางแผนและงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
  5.3.4  พฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ (ICT) 
  5.4   แผนพฒันาการจดัการทรัพยากร 
  5.4.1  จดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ โสตทศันศึกษาท่ีทนัสมยั 
  5.4.2  จดัหาครุภณัฑก์ารศึกษาใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาชีพ 
  5.4.3  ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยา่งหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
   ทุกสาขาวิชา 


