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คํานํา 
 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา  2551   วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน          
ไดจัดทําขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเพื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน   เพื่อทราบถึงสถานภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ เปนขอมูลในการสรางความตระหนัก          
ความพยายามการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการมีสวนรวมในการดําเนินงานจนกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามเปาหมายที่ยอมรับ  เอกสารรายงานผลการประเมินฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานอาชีวศึกษา                 
6  มาตรฐาน  34 ตัวบงชี้  พรอมบทสรุปสําหรับผูบริหารมาดําเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการและ
กลไกระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ  ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ ทักษะ  กระบวนการ  บุคลิกภาพ  รวมทั้งคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ     
ในวิชาชีพ 

 เอกสารฉบับนี้นับเปนรายงานสรุปผลการประเมินตนเองที่เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจัดเปนรายงานประจําปของวิทยาลัยฯ   
เพื่อเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนตอไป 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
พฤษภาคม  2551 
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สารบัญ 
                             หนา 

คํานํา             
สารบัญ            
บทสรุปผูบริหาร            
ตอนที่  1   ภาพรวมของสถานศึกษา  

- ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานศึกษา       1 
- ประวัตแิละสภาพทั่วไปของวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ     1 
- สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ / ทําเนียบผูบริหารวิทยาลยัการอาชีพควนขนุน 3 
- สีประจําวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ       4 
- ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน / วิสัยทัศน / พันธกจิ    4 
- เปาประสงค / ยุทธศาสตรวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ     5 
- แผนผังตําแหนงที่ตั้งของวทิยาลัยการอาชีพควนขนนุ     6 
- แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ   7 
- แผนที่แสดงอาณาเขต        8 
- ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรและผูบริหารวิทยาลยัการอาชีพควนขนุน    9 
- ขอมูลจํานวนครูและผูบริหารจําแนกตามระดับวุฒิการศกึษาสูงสุดและแผนกวิชา  10 
- ขนาดสถานศึกษา  จํานวนนกัศึกษา  ระดับการศึกษาที่เปด    11 
- วิธีการดําเนนิการ / ระบบการประกันคุณภาพวิทยาลยัการอาชีพควนขนุน   13 
- บทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัย / หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน   14 
- สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      16 
- สภาพการบรหิาร         18 
- ผลการดําเนินงานที่ผานมาของสถานศึกษา      23 
- การกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน       25 
- แผนพัฒนายุทธศาสตร        26 

ตอนที่  2   วิธีดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ     36 
- มาตรฐานที่  2  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน     45 
- มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       58 
- มาตรฐานที่  4  การบริการวชิาชีพสูสังคม      63 
- มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวจิัย       65 
- มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ      68 
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ตอนที่  3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา     71 
- สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา     79 
       คุณภาพการอาชีวศึกษา  6  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี ้     

ภาคผนวก      
- คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ที่  351/2551   ลงวันที ่ 24 พฤศจิกายน 2551   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง   

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  ปการศึกษา  2551 
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน   ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่   18   เดือนมิ ถุนายน    พ .ศ .  2540               
ตั้งอยู  ณ บานไสเตียน   เลขที่ 214  หมูที่ 6   ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง  มีเนื้อที่ทั้งส้ิน  
103 ไร  25  ตารางวา  มีอาคาร 
 สํานักงานอํานวยการ     1   หลัง 

อาคารหอประชุม    1   หลัง 
อาคารโรงฝกงาน    1   หลัง 
อาคารเรียนและปฎิบัติการ   2   หลัง 
อาคารบานพัก      3   หลัง 
อาคารเรียนชั่วคราว     1   หลัง 
โรงอาหารอเนกประสงค    1   หลัง 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 จากขอมูลการประเมินตนเองในครั้งนี้  พบวา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  สามารถดําเนินงาน   
ไดตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษาและสิ่งที่ไดจากการประเมินตนเองทําให
วิทยาลัยฯ ทราบถึงจุดบกพรอง จุดใดบางที่ควรแกไข ปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ยังทําใหครู และ
เจาหนาที่ทุกคนทราบและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่ไดรับวาทุกหนาที่มีสวนสําคัญตอความเจริญกาวหนา
ของวิทยาลัยฯและจะไดชวยกันแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหดีขึ้นพัฒนาขึ้นกวาที่ เปนอยูในปจจุบัน     
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับ ดี 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน  มีการจัดทําอยางตอเนื่องและมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูสนใจ 

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนปฎิบัติจริงมีเครื่องมือเพียงพอและมีกิจกรรมจํานวน

มาก 
4. มีผลงานนวัตกรรมที่เปนประโยชนในดานการเรียนการสอน 
5. ใหบริการทางวิชาการตอชุมชนไดมากและไดรับการยอมรับตอชุมชนโดยรอบดวยดี 
6. ผูบริหารมีภาวะผูนําและครู-อาจารยใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 
7. การดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนด 
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8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

9. ผูสอนสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถดานการศึกษาคนควาขอมูลเทคโนโลยี
ตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย 

 
จุดท่ีสถานศึกษาควรปรับปรุง 

1. การกําหนดจุดยืนที่เดนชัดและพัฒนาใหเกิดเปน Best  practice ขึ้นมา 
2. หาแนวทางการแกไขนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียนและหาวิธีเพิ่มจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนม

ลดลง 
3. ควรเนนใหผูเรียนเกิดการสรางงานในระหวางเรียนและการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
5. การบริหารในทุกดานตองเนนเปาหมายคือนักศึกษาและพยายามใชระบบสารสนเทศในการ

บริหารใหเพิ่มขึ้น 
6. การติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาควรมีระบบอยางตอเนื่องและชัดเจน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาจะตองมีความสอดคลองกับปรัชญาและพันธกิจของสถานศึกษาและ
จุดมุงหมายคือนักศึกษาเปนสําคัญ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อการติดตาม ประเมินและการวิเคราะหนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียน 

3. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนโดยรอบและที่ไกลออกไปและใหนักศึกษาไดแสดงออกในเชิง
วิชาการใหชุมชนไดประจักษ 

4. การพัฒนานวัตกรรม/โครงงานควรสอดคลองกับความตองการของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5. สํารวจความตองการที่แทจริงของชุมชน  เพื่อใหการบริการทางวิชาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. พัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมในทุกดานทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนใกลเคียงภายนอก  

เพื่อใหการบริหาร/การวางแผนมีความชัดเจนและสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูได 
7. ควรเนนการประชาสัมพันธสถานศึกษา แตตองมีจุดเดนชัดเจนและแตกตาง ซ่ึงจะชวยจูงใจใหมี

ผูเรียนเพิ่มขึ้น 
8. พัฒนาสถานศึกษาในทรัพยากรทุกดาน  ทั้งดานคน  เครื่องมือ งบประมาณและมีการติดตามผล

อยางแทจริง ชัดเจน 
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ตอนที่  1    
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศกึษา 
 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 

ท่ีตั้ง        เลขที่  214   หมูที่  6   ตําบลชะมวง   
อําเภอควนขนนุ    จังหวัดพทัลุง    93110 

โทรศัพท      0-7461-7187 
โทรสาร  (Fax)    0-7461-7163 
Website      : www.knicec.ac.th 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   : Phatthalung04 

 
ประวัติและสภาพทั่วไปของวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
พ.ศ. 2539 คณะกรรมมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎรไดแปรญัติงบประมาณป  2540  ในแผนงาน      

จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มเติมในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ใหม  ป  พ.ศ. 2540  ซ่ึง
เปนวิทยาลัยการอาชีพจํานวน  50  แหงระดับอําเภอ  ซ่ึงกรมอาชีวศึกษาไดมอบหมายให
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง   โดยทานผู อํานวยการธีรวัฒน     บุญเพ็ง   ผู อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ดําเนินการจัดหาที่ดินเปนสถานที่กอสราง  ซ่ึงไดเสนอที่ดินจํานวน  
2  แปลง  คือ  ที่สาธารณะประโยชนทุงปาไพร  ตําบลโตนดดวนและที่สาธารณะ
ประโยชนทุงบกหยวก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   ซ่ึงจังหวัดพัทลุง   
ไดแตงตั้งคณะกรรมการ สรรหาที่ดินโดยใหนายบัญชา  ถาวรานุรักษ  รองผูวาราชการ
จังหวัดพัทลุงเปนประธาน  และนายสุวพันธ    สุนทรวงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพดัชาง
พัทลุง  เปนประธานกรรมการและเลขานุการ 

14  พฤศจิกายน  2539 
  คณะกรรมการมีมติเลือกที่สาธารณะประโยชนทุงบกหยวก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน   

จังหวดัพัทลุง  เปนสถานที่จดัตั้ง 
31  ธันวาคม  2539   
  นายสุวิช รัตนะรัตน ผูวาราชการจังหวัดพัทลุงแจงผลการจัดใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาทราบ 
23  กุมภาพนัธ  2540 
  กรมอาชีวศึกษาตอบความเห็นชอบการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุงบกหยวกตาม 

ขอเสนอของจังหวัดพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ            
ไดดําเนินการขออนุญาตการใชที่ดินตอกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
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6  มิถุนายน  2540   
  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  ตอบอนุญาตการใชที่ดินแปลงดังกลาว  เพื่อจัดตั้ง 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
11  กุมภาพนัธ  2540   
  กรมอาชีวศึกษาแตงตั้งนายสิทธิพงษ  นกแอนหมาน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพดัชาง 

พัทลุง  ทําหนาที่ผูประสานงานการจัดตั้งวทิยาลัยการอาชีพควนขนนุ  และแตงตั้งให 
นายนุสิต    สุขประจันทร  อาจารย  2  วิทยาลัยการอาชพีหัวไทร  และนายสมชาย  นวลใย  
อาจารย  2  วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  ทําหนาที่ผูชวยผูประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

18  มิถุนายน  2540 
  กระทรวงศกึษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
30  กันยายน  2540  
  กอสรางอาคารเรียนชั่วคราว 
ปการศึกษา  2541 

เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  จํานวน  2  สาขาวิชา  คือ  
สาขาวิชาชางยนต  และสาขาวิชาการบัญช ี

ปการศึกษา  2542 
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
ปการศึกษา  2544 
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาการบญัชี 
ปการศึกษา  2545 
  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 

และผานการประเมินจากสมศ.  คร้ังที่  1 
ปการศึกษา  2547 
  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 
ปการศึกษา  2548   
  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ปการศึกษา  2549 
  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  สาขาอิเล็กทรอนิกส 
  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานและ
ผานการประเมินจาก สมศ.  คร้ังที่  2 
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วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2540  ตั้งอยู ณ บานไสเตียน 

เลขที่ 214 หมูที่ 6 ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  103  ไร  25  ตารางวา 
ประกอบดวย                              

1. อาคารสํานักงานอํานวยการ             1  หลัง 
2. อาคารเรียนชั่วคราว     1  หลัง 
3. อาคารโรงฝกงานชั่วคราว      1  หลัง 
4. อาคารโรงอาหารและหอประชุมชั่วคราว    1  หลัง 
5. หองน้ํา        1  หลัง 
6. บานพักผูบริหารชั่วคราว     1  หลัง 
7. บานพักครช่ัูวคราว       2  หลัง 
8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ช้ัน      1  หลัง 
9. อาคารโรงฝกงาน  3  ชั้น      1  หลัง 
10. ระบบประปาบาดาล  ขนาด 50 ม3     1  ระบบ 
11. ระบบไฟฟา  ขนาด 750  KVA     1  ระบบ 
12. ระบบโทรศัพทภายนอก      1  ระบบ 
13. ถนนคอนกรีตภายใน      3,000  ตารางเมตร 
14. ปอมยาม        1  หลัง 
15. สนามบาสเกตบอล       1  สนาม 
16. สระน้ํา  ขนาดพื้นที่  1  ไร      1  สระ 
17. โรงอาหารเอนกประสงค        1  หลัง 

 
สถานที่ตัง้วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

เลขที่  214  หมูที่  6  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนนุ  จังหวัดพัทลุง  หางจากศาลากลางจังหวดัพัทลุง    
22    กิโลเมตร       โทรศัพท.     0-7461-7187   ,     0-7461-7198          โทรสาร.     0-7461-7163 
 
ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 1. นายสิทธิพงษ      นกแอนหมาน     พ.ศ. 2541 – 2547 

2. นายมานิตย     อักษรกุล    พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
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สีประจําวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 มวง  -เหลือง 

สีมวง  :  -  เปนสีประจําพระองค  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่บงบอก
ถึงเอกลักษณไทย  วัฒนธรรมไทย  ความเปนไทย  เปนสีแหงความเขมแข็ง  อดทน  อุตสาหะเพื่อนําไปสูชัย
ชนะและความสําเร็จ 
                -  เปนสีประจําจังหวัดพัทลุง  ซ่ึงไดรับฉายาวาดินแดนแหงคนจริง  ถ่ินนักรบ  จึงเปนสี
แหงความกลาแกรงอดทนของบรรดาศิษยเปรียบคลายโลหิตแหงองคพระวิษณุกรรมซึ่งเปนเทพเจาดุจ    
พระบิดาของเหลาชางทั้งหลายทั้งปวง  เปนที่รวมจิตใจของเหลาศิษยใหเปนหนึ่งเดียว 

สีเหลือง  :  -  เหลืองหรือเหลืองทอง  เปนสีแหงความอุดมสมบูรณเปรียบเหมือนแผนดินธรรม
แผนดินทองของไทย  สีเหลืองเปนสีของความอุดมสมบูรณแหงปญญา  สีแหงคุณธรรมของพระศาสนาที่
สงผลใหเกิดความสุขสูมวลมนุษย  สีเหลืองจึงเปนเครื่องหมายที่บงบอกถึงศิษยที่มีคุณธรรมหรือมี
จรรยาบรรณหรือวิชาตามสาขาที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพนั้น  ๆ  อยางมีความสุขในสังคม 
  
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

“วิชาการล้ําเลิศ    ประเสริฐคุณธรรม    กาวนําชุมชน” 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและการใหบริการวิชาชีพแกเยาวชน 
และชุมชนในทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพและคุณธรรมกาวทันเทคโนโลยี  ได
มาตรฐานวิชาชีพ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการรุนใหม  ภายในป  2551 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนคนที่มีความรู  ทักษะ  ประสบการณ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีมาตรฐานในการศึกษา 

2.  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูดานวิชาชพีชางอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
3.  ใหบริการดานวิชาการ  และเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและตลาดแรงงาน 
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เปาประสงค 

1. นักศึกษารอยละ  80  ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  ตรงตามสาขาวิชา 
2. นักศึกษารอยละ  80  มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต  2.00  ขึ้นไป 
3. นักศึกษารอยละ  85  มีคุณธรรม  จริยธรรมในระดับดขีึ้นไป 
4. นักศึกษารอยละ  80  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5. นักศึกษาทกุคนและทกุระดับจะตองไดรับการเรียนรูและพัฒนาดานไอทีอยางทัว่ถึง 

 
ยุทธศาสตรวทิยาลัยการอาชีพควนขนุน 

1. สรางองคความรูใหม 
2. การประกันคุณภาพ 
3. สรางแหงการเรียนรู  ภายในสถานศึกษา 
4. จัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 
5. ระดมทรัพยากร  จัดระบบเครือขายเพื่อการเรียนรู 
6. การบริหารจัดการเพื่อความเปนระบบครบวงจร 
7. สรางความสัมพันธกับชุมชน 
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ไป อ.ควนขนุน 

  ไป อ.ควนขนุน 

  สี่แยกโพธิ์ทอง 

    19  กม. 

ไป จ.ตรัง 

      สี่แยกเอเชีย   ไป จ.พัทลุง 

  ไป จ.สงขลา 

  ไป จ.พัทลุง 

   สี่แยกไสยวน 

ไป อ.ศรีบรรพต 

6 
แผนผังตําแหนงท่ีตัง้ของวทิยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น. 

ไป จ.นครศรีธรรมราช 

 2.8  กม. 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 2  กม. 

อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 



 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาการศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

หัวหนางานการตลาด 
การคาและประกอบธุรกิจ 

หัวหนางานแนะแนวและ 
สวัสดิการการศึกษา 

หัวหนางาน 
วิทยบริการและหองสมุด 

หัวหนางานทะเบียน หัวหนาแผนกวิชา 
การบัญชี 

หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญ-สัมพันธ 

หัวหนางานการเงิน 

หัวหนางานพัสดุ 
 

หัวหนางานปกครอง 

หัวหนางานความรวมมือ 
และบริการชุมชน 

หัวหนางานการบัญชี 

หัวหนางานบุคลากร 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

หัวหนางาน 
กิจกรรมนักศึกษา 

หัวหนางานวิจัยพัฒนา 
และมาตรฐานการศึกษา 

หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางไฟฟากําลัง 

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางยนต 

หัวหนาแผนกวิชา 
การขาย 

หัวหนาแผนกวิชา 
การทองเที่ยว 

หัวหนาแผนกวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนและประเมินผล 

หัวหนางานแผนงบประมาณ 
และขอมูลสารสนเทศ 

หัวหนางาน 
อาคารสถานที่ 

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวหนางาน 
อาคารสถานที่ 

หัวหนางาน 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หัวหนางานกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

หัวหนางาน 
โครงการพิเศษ 

หัวหนางานสวัสดิการ
และบริการทั่วไป 

หัวหนางาน 
อาจารยที่ปรึกษา 

หัวหนางาน 
ประกันคุณภาพ 

หัวหนางานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ 
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9 
ขอมูลเก่ียวกับบุคลากรและผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
จํานวน 

ตําแหนง 
ชาย หญิง รวม 

หมายเหตุ 

ผูบริหาร 2 1 3 มาชวยราชการ  1  คน 
ขาราชการครู 4 3 7  
ขาราชการครูไปชวยราชการ - - -  
ขาราชการครูมาชวยราชการ - - -  
ลูกจางประจํา   ( ตําแหนงคร ู) - - -  
ลูกจางประจํา (  ตําแหนงอื่น ) - - -  
ลูกจางชั่วคราว 10 10 20  
พนักงานราชการ 3 5 8  
ครูอัตราจาง 10 8 18  
อัตราวาง - - -  

รวม (Total) 29 27 56  
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ขอมูลจํานวนครูและผูบริหารจําแนกตามระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดและแผนกวิชา 
     

จํานวนคร ู ระดับการศึกษา 
 แผนกวิชา 

ชาย หญิง รวม 
   สูงกวา 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
    ต่ํากวา 
ปริญญาตร ี

หมายเหตุ 

ฝายบริหาร 2 1 3 3 - - ชวยราชการ 1 คน 

แผนกวิชาชางยนต 2 - 2 1 1 -  
แผนกวิชาชางไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส 2 - 2 1 1 -  
แผนกวิชาการบัญชี - 3 3 2 1 -  
แผนกวิชาการขาย - - - - - -  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร - - - - - -  
แผนกวิชาการทองเที่ยว - - - - - -  
แผนกวิชาสามัญ - - - - - -  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 - 1 - 1 -  

รวม 7 4 11 7 4 -  

พนักงานราชการ 3 5 8 2 6 -  
ลูกจางชั่วคราว 10 10 20 - 9 11  
ครูอัตราจาง 9 8 17 - 17 -  

รวม 22 23 45 2 32 11  

รวมท้ังสิ้น 29 27 56 9 36 11  
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ขนาดสถานศกึษา  จํานวนนกัศึกษา  ระดับการศึกษาท่ีเปด 
 

สาขางาน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ระดับ  ปวช.     

ยานยนต 125 0 125  
ยานยนต  (เรือนจํา) 27 0 27  
ไฟฟากําลัง 39 0 39  
ไฟฟากําลัง  (จบ  1/2550  นศ.เรือนจํา) 7 0 7  
การบัญชี 1 34 35  
การขาย 1 18 19  
คอมพิวเตอรธุรกิจ 8 20 28  
การทองเที่ยว 0 23 23  

รวม 208 95 303  
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สาขางาน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ระดับ  ปวส.     

เทคนิคยานยนต 42 0 42  
การบัญชี 1 23 24  
เทคโนโลยีสํานักงาน 4 19 23  

รวม 47 42 89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

13 
วิธีการดําเนินการ 

1. จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยมอบใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ    ตดิตาม  
กํากับ นิเทศ ภายในและรายงานผลการประเมินใหวิทยาลัยเปนภาคเรียน 

2. ดานบริการและจัดมอบใหรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร กํากับ ติดตาม นิเทศทั้ง        
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่ งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน และ
งานบุคลากร 

3. ดานกิจการนักเรียน นักศึกษา มอบใหรองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา  กํากับ ติดตามผล
และรายงานกิจกรรม โครงการตางๆ ใหดําเนินการถูกตองและเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4. ดานงบประมาณและการจัดสรร มอบใหรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ กํากับ  
ติดตามผล การใชงบประมาณ ใหถูกตองและตรงตามนโยบาย 

5. งานดานตางๆ ดําเนินการดวยความเรียบรอยและถูกตอง มีความสัมพันธและคอยชวยเหลือ
เกื้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันทําใหการบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

 
ระบบการประกันคุณภาพวิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  เปนการรายงานสภาพการบริหารและ          
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพร ตอสาธารณชน ไดรับ
การประเมินการประกันภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา         
ดานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้  

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ          ตัวบงชี้ที่   1 - 9 
มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน     ตัวบงชี้ที่ 10 - 21 
มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       ตัวบงชี้ที่ 22 - 26 
มาตรฐานที่  4   การบริการวชิาชีพสูสังคม      ตัวบงชี้ที่ 27 - 28 
มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจยั       ตัวบงชี้ที่ 28 - 31 
มาตรฐานที่  6   ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศกึษาในสถานศึกษา  ตัวบงชี้ที่ 32 - 34 
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บทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยาลัย 

1. เปนศูนยกลางเพื่อการตอบสนองความตองการ การจัดการเรียนการสอนแกเยาวชนในทองถ่ินและ
บริเวณใกลเคียงที่มีความประสงคจะเรียนสายอาชีพ 

2. เพื่อเปดโอกาสและตอบสนองความตองการเรียนในสายอาชีพ ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยม
และโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการเรียน 

3. เพื่อใหเยาวชนของชาติไดศึกษาวิชาชีพไดอยางกวางขวาง ทั้งเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ทางดานวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) 

4. เพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพสูชุมชน โดยการเปดวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการตางๆ เพื่อเสริมรายได
แกประชาชน เพื่อไดชวยเหลือตัวเองและครอบครัว เชน โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 108  อาชีพ  โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

 
หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) 

 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส  เปดสอน สาขางานไฟฟากําลัง 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาพาณิชยกรรม    เปดสอน สาขางานบัญชี 

เปดสอน สาขางานการขาย 
เปดสอน สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

-  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  เปดสอน สาขางานการทองเที่ยว 
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต 
 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาการบัญชี    เปดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

3. หลักสูตรระบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชพี 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส  เปดสอน สาขางานไฟฟากําลัง 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาพาณิชยกรรม    เปดสอน สาขางานบัญชี 

เปดสอน สาขางานการขาย 
เปดสอน สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

-  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  เปดสอน สาขางานการทองเที่ยว 
 
        2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส  เปดสอน สาขางานไฟฟากําลัง 

 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวิชาพณิชยการ    เปดสอน สาขางานบัญชี 
      เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

       เปดสอน สาขางานการตลาด 
เปดสอน สาขางานธุรกิจการทองเที่ยว 
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สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ลักษณะของหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไดดํา เนินการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องในประเภทวิชา                     
ชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ.2546  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  พุทธศักราช 
2540  โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  พ.ศ. 2546 

1. สาขางานยานยนต 
2. สาขางานไฟฟากําลัง 
3. สาขางานการบัญชี 
4. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
5. สาขางานการขาย 
6. สาขางานการทองเที่ยว 

1.2 หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 
2. สาขางานการบัญชี 
3. สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

 1.3 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2540  
1. ชางซอมจักรยานยนต 
2. ชางซอมเครื่องยนตเล็ก 
3. ชางเชื่อมโลหะ 
4. คอมพิวเตอร 
5. พิมพดีดไทย – อังกฤษ 
6. ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร 
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2. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถนํา
ความรูที่ไดรับออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นตนเองสามารถสรางงาน
เพื่อประกอบอาชีพอิสระได ตลอดจนอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  ซ่ึงไดแก การจัดการเรียนการสอน
แบบตอเนื่อง ใชเวลาเรียนปกติ 3 ป การเรียนเปนรายวิชาชีพระยะสั้น ใชเวลาเรียนตามจํานวนชั่วโมงที่
กําหนดไวในหลักสูตร การเรียนแบบสะสมหนวยกิต เปนตน   

การเรียนปกติแบงเปน 2 ภาคเรียน / ปการศึกษา ในแตละวันจัดการเรียนการสอนวันละ 8 คาบ  
คาบเรียนปกติ  คาบเรียนละ 60 นาที ยกเวนกรณีพิเศษ อาจจัดคาบเรียนละ 40 – 50 นาที   วิชาจัดสอนใน
สถานศึกษาแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมวิชาชีพ   กลุมวิชาสามัญ กลุมวิชาสัมพันธและนอกจากนั้นนักศึกษา
จะตองปฏิบัติกิจกรรมชมรมโดยนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมชมรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาที่จัด 
กจิกรรมในแตละภาคเรียน และจะตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรมที่กําหนด  สําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จะเนนครูมีโครงการสอน แผนการสอนสงเสริมการใชส่ือวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการผลิตส่ือการสอนรายวิชา ใหครูมี    การพัฒนาตนเองดานการเรียนการ
สอน ดวยการจัดฝกอบรม หรือใหครู – อาจารยไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เปนการสงเสริมวิสัยทัศน
ของครูใหกวางไกลยิ่งขึ้น   

ในสวนของผูเรียนวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ เชน   การจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนั้นยังเนนให
ผูเรียนเปนคนดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนหลายรูปแบบ และ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 
3. สภาพการวดัและประเมินผล 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียน โดยมุงการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง ซ่ึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
  3.1.1 ครูผูสอนกําหนดมาตรฐานของวิชา  แบงเปนมาตรฐานดานเนื้อหา (ความรูและ
ทักษะ) และมาตรฐานของการแสดงออก ( ระดับคุณภาพของการกระทําหรือการแสดงออก ) ครูผูสอน
กําหนดยุทธศาสตร การประเมินตามสภาพจริง การพัฒนาแฟมสะสมผลงาน เทคนิคการประเมินผลยอย 
และสรุปผลรวม (กําหนดตัวบงชี้ตางๆ) ของพฤติกรรมการแสดงออก ในสถานการณตางๆ ใหชัดเจน 
ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมและเนื้อหาที่ตองการประเมิน 
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3.1.2 การใหคาระดับคะแนน กลุมผูสอนไดประชุมตกลงกันใชระบบอิงเกณฑโดยระบุ

ชวงคะแนนใหสัมพันธกับคาระดับคะแนน 
3.2 หลังจากประเมินคาระดับคะแนน แตละรายวิชาเสร็จส้ิน ครูผูสอนจะตองสงผลการเรียนที่

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
 3.3 งานวัดผลและประเมินผล จะสรุปผลการเรียนของนักศึกษาเปนรายภาคเรียนแลวตรวจสอบการ
ใหระดับคะแนนของครู – อาจารย หลังจากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติผลการเรียน 
 
สภาพการบริหาร 
1. หลักสูตรการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของ
สถานศึกษา และความตองการของผูเรียน โดยกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 
 1.สนับสนุนและสงเสริมการจัดประสบการณเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ดวยรูปแบบที่
หลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะขบวนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝก คิด วิเคราะห ริเร่ิม
สรางสรรค แกปญหา การเรียนการทํางานเปนกลุมในบรรยากาศประชาธิปไตย 
 2. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริง และแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
 3. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. สนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ ส่ือและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพของสื่อการสอน 
 5. สงเสริมและจัดบรรยากาศการเรียนรูภายในสถานศึกษา โดยจัดใหทุกพื้นที่ของสถานศึกษาเปน
แหลงขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ 
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโดยมอบให 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบงานหลักสูตรการเรียนการสอน มอบให
หัวหนางานหลักสูตรดําเนินการ 

2. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ จัดประชุมหัวหนาแผนกวิชา เพื่อ 
2.1 กําหนดกรอบรายวิชาที่จะตองเปดสอนตามโครงสรางของหลักสูตรโดยเนน

ผลที่ผูเรียนและศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2  กําหนดแผนการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
2.3  กําหนดตารางเรียน 
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2. การบริหารงานบุคคล 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารงานดานบุคคล โดยจําแนกรายละเอียด ไดดังนี้ 
 2.1 การบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ คือ 
  2.1.1 การจัดโครงสรางการบริหาร วิทยาลัยฯ ไดแบงการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือ 
ฝายบริหารทรัพยากร  ฝายวิชาการ  ฝายพัฒนาการศึกษา และฝายแผนงานและความรวมมือ ในแตละฝายจะ
มีการแบงงานออกเปนสวนยอย  เพื่อกระจายความรับผิดชอบใหครอบคลุมและรองรับการปฏิบัติหนาที่
ภายในสถานศึกษา  
  2.1.2 การจัดระบบการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหแตละฝายรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอแตงตั้งบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระกิจความรับผิดชอบวิทยาลัยฯ
ไดจัดทําเอกสารชี้แจงรายละเอียดของหนาที่ความรับผิดชอบแตละงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 
  2.1.3 การจัดระบบสารสนเทศ วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาใหทุกฝาย / งาน ไดจัดทําสารสนเทศ
เพื่อเปนหลักฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนางานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.1.4 การสงเสริมขวัญและกําลังใจ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสนับสนุน บุคลากรใหมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรวมทั้งกิจกรรมที่
สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม 
  2.1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ นิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตามในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโดยมอบให 

1.  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร  เปนผูรับผิดชอบงานบุคลากร 
2. รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร มอบหมายใหงานบุคลากรดําเนินการใน        

เร่ืองตางๆ คือ 

2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของขาราชการและลูกจางในวิทยาลัยฯ        
ใหเปนปจจุบัน 

       2.2 ทําทะเบียนสถิติ รายงานตางๆ ที่เกีย่วของกับขาราชการและลูกจางในวิทยาลยั
ใหเปนปจจุบนั 

2.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการลงเวลาทํางาน การลา การขาด
ราชการ การดําเนินการทางวินัย และการบันทึกทะเบียนประวัติ 

2.4 อํานวยความสะดวกดานการทําบัตรประจําตัวขาราชการ การลาศึกษาตอ การลา
อุปสมบท ฯลฯ 
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2.2 การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ดังนี้คือ 

  2.2.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม บุคลากรทุกคนที่เริ่มเขามาปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยฯ 
จะตองไดรับการปฐมนิเทศ และรับมอบหมาย 
 
3. อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม 
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ มีอาคารสถานที่ใชงานและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนดังนี้ 
 

จํานวน สภาพการใชงาน 
อาคาร 

หลัง หองเรียน สํานักงาน หองปฏิบัติการ ใชงานได ปรับปรุง 
หมายเหต ุ

อาคารอํานวยการ 1 - 1 - /   
อาคารชั่วคราว 1 - 7 3 /   
อาคารหอประชุม 1 - - - /   
อาคารโรงฝกงาน 1 - - - /   
อาคารบานพักครู 3 - - - /   
อาคารเรียนและ 
หองปฏิบัติการ 

1    /   

โรงอาหาร
อเนกประสงค 

1 - - - /   

การบริหารงานอาคารสถานที่  วิทยาลัย  ไดดําเนนิการโดยมอบให 

1. รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรเปนผูรับผิดชอบอาคารสถานที่ 
2. หัวหนางานอาคารสถานที่รับผิดชอบในการดําเนินเรื่องตางๆ ดังนี ้

2.1 จัดเวรยามดแูลสถานที่ใหความปลอดภยัจากโจรภัย อัคคภีัย  และภยัอ่ืน ๆ 
2.2  รับผิดชอบดูแลรักษา  ตกแตงบริเวณ  ซอมบํารุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัย  ตลอดจน

ไฟฟาประปา  และเครื่องสุขภัณฑตางๆ  ใหอยูในสภาพใชการไดดี  ตลอดจนความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 
2.2 ควบคุมดูแลและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ คนงาน  ภารโรง 
2.3 ควบคุมการใชยานพาหะของวิทยาลัยฯ 

3. ในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่งานอาคารสถานที่จะแบงออกเปนทีค่วามรับผิดชอบและงานที่
ตองรับผิดชอบ 
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 4.  การเงิน  การงบประมาณ 

การบริหารดานการเงินของสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี ้
 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
รายรับประจําปงบประมาณ  2551 

 

หมวด/ประเภทรายรับ เงินงบประมาณ เงินรายได
สถานศึกษา 

รวม หมายเหตุ 

งบบุคลากร 3,215,998.70  3,215,998.70  
งบดําเนินการ 
    -  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
    -  คาสาธารณูปโภค 

 
1,888,800 
235,000 

 
2,444,052.31 

 
4,332,852.31 

235,000 

 

งบเงินลงทุน 
    -  คาครุภัณฑ 
    -  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 
 

   
509,200 

1,200,000 
งบเงินอุดหนนุ 
    -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -  ทั่วไป 

 
2,282,200 
387,500 

  
2,282,200 
387,500 

 
 

งบรายจายอ่ืน ๆ   191,200  191,200  

รวม 8,200,698.70 2,444,052.31 10,644,751.01  

คาเสื่อมราคาสินทรัพย - - 5,757,215.73  

รวมท้ังสิ้น   16,401,966.74  
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 โดยวิทยาลัยฯ มอบใหรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรติดตาม   กาํกับ   ดูแลหวัหนางาน
การเงิน   ดําเนนิการในเรื่องตางๆ ดังนี ้

1.     ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของวทิยาลัยฯ 
2.     ตรวจสอบสถานภาพของวิทยาลัยฯ  ใหเปนปจจุบนั 
3.     แนะนําใหคําปรึกษาแกครู – อาจารย   และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยฯ เกีย่วกับการเบิกจายเงิน 
        ใหถูกตองตามระเบียบ 
4.     ดูแลการเก็บรักษาของวทิยาลัยฯ  ตามอํานาจ 
5. ประสานงานใหความสะดวกแกงานอื่นๆ  ในดานการเงนิของวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

23 
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของสถานศึกษา 
1. ผลการดําเนนิงานโดยภาพรวม   

1.1 ดานอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ 
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม  อยูในเกณฑพอใชตรงเปาหมายของวิทยาลัย  ที่กําหนด 

ไวตามแผนพฒันาสถานศึกษา  งานและโครงการสําเร็จผลเปนอยางดี มีดังนี ้
- การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในวิทยาลัย  ใหมีความรมร่ืน  สวยงาม  สะอาด   
      เปนระเบยีบและเกดิบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
- จัดสรางปายและบริเวณรัว้หนาวิทยาลัย 
- จดัสรางปอมยามวิทยาลัย 
- จัดสรางที่นั่งพกัผอนสําหรับนักศึกษาในวทิยาลัย 
- จัดสนามกฬีาสําหรับนักศึกษา 
- การจัดระบบน้าํดื่ม  น้ําใช  ภายในวิทยาลัย 
- การปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน 
- การปรับปรุงโรงอาหาร 
- การปรับปรุงพื้นที่สําหรับการวางโตะนั่งพกัผอน 

1.2  ดานบุคลากร 
ดําเนินการปฏิรูปบุคลากรในการศึกษาอยางตอเนื่อง  ครูทุกคนผานการอบรม  สัมมนา 

และพัฒนาตนเอง  วิทยาลัยจัด โครงการใหสวัสดิการและสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกบุคลากร เชน การศึกษา
ดูงานการคัดเลือกครูดีเดน  การจัดงานเลี้ยงในโอกาสตาง ๆ 

1.3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
วิทยาลัย  ไดดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายดานหลักสูตรและกระบวนการ 

เรียนการสอน  โดยใชนโยบายการเรียนการสอนที่สําคัญ  สงเสริมการเรียนวิชาชีพทุกสาขาวิชา  รวมทั้ง 
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสงเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย  คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.4  การบริหารดานและการจัดการ  
วิทยาลัยฯ  จัดการบริหารและจัดการแบบใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  และ         

การจัดการโดยกําหนดงานและขอมูลตางๆ เปนตัวกําหนดในการดําเนินงาน  อีกทั้งใหครู   นักเรียน    
ผูปกครอง  ชุมชนไดมีสวนรวม     ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  นอกจากนั้นไดมอบหมายให           
ครู - อาจารยเปนผูดูแลผูเรียนอยางใกลชิด  โดยครูคนหนึ่งจะเปนที่ปรึกษาของผูเรียน  15 – 20  คน  เพือ่ดแูล
ผูเรียนดานการเรียนและพฤติกรรม 
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2. จุดเดนของสถานศึกษา 

2.1 ดานอาคารสถานที่   วิทยาลัยฯ   มีความพรอมในดานโรงฝกงานและครุภัณฑ   อุปกรณ        
การเรียนการสอน  รวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ  บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ  มีบรรยากาศที่รมรื่น  สะอาด  
เอื้อตอการเรียนรู  วิทยาลัยฯ ไดใหบริการแกชุมชนอยางเต็มที่   ในการขอใหอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  
เพื่อปฏิบัติกิจกรรม 

2.2  ดานบุคลากร  วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางานปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งปวง 

2.3 ดานหลักสูตร  วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดในระดับที่ทํางานได
ดวยตนเองใหผูเรียนทุกคนไดมีความรูดานคอมพิวเตอร  เนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

2.4   ดานการบริหารและการจัดการ  วิทยาลัยฯ  จัดใหมีการบริหารแบบมีสวนรวมคิด  รวมทํากับ
ชุมชน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูประสานและใหความชวยเหลือโดยการพฒันาวิทยาลัย 
 
3. สภาพเงื่อนไข  ขอจํากัดท่ีเกิดกับสถานศึกษา  ทําใหไมสามารถดําเนนิงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 

3.1  การขาดแคลน ครู – อาจารย  ตองทําการสอนเกินกวาชั่วโมงที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด   เนื่องจากไมมีเงินคาจางสอนอยางเพียงพอ  ครู – อาจารยสวนมากยังขาด
ประสบการณดานการสอนเพราะมีการลาออกและสมัครเขามาเปนครูใหมเปนประจํา  เนื่องจากครูขาด
กําลังใจและความมั่นคงในหนาที่ทําใหวิทยาลัยฯ ขาดการพัฒนาดานการสอนที่ตอเนื่อง 

3.2   ครู – อาจารย   ตองทําหนาที่นอกเหนือจากการสอนทุกคน   รวมทั้งตองปฏิบัติภารกิจเรงดวน
อีกหลายประเภท 

3.3   งบประมาณที่ไดรับเพื่อการใชจายนอยมากไมพอ 
  3.4   สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมมีนอยทั้งดานกีฬา   ที่พักผอน 

3.5   ขาดระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เชน ระบบน้ําประปา   ไฟฟา   โทรศัพทสาธารณะ   
รวมทั้ง ถนนภายในวิทยาลัยฯ 

3.6   ขาดศูนยวิทยบริการในการดําเนนิงานอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน 
 

แนวการดําเนนิงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.   การกํากับติดตาม ( Monitoring  ) 
1.1 จัดระบบนเิทศกํากับติดตามการเรียนการสอน 
1.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบนิเทศภายในของ

สถานศึกษา 

   
1.1 โครงการแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
1.2 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ  ภายใน 
        ของสถานศึกษา 

2.   การตรวจสอบ ( Auditing ) 
2.1   จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอน 

 การปฏิบัติงาน  การดําเนินการตามแผน 
 พัฒนาสถานศึกษาและดําเนินงานตาม 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2.2  จัดระบบการปฏิบัติการแกไขและปองกนั 
 การปฏิบัติงานที่ไมผานเกณฑประเมิน 

        มาตรฐานและตวับงชี ้

   
2.1 แผนการตรวจติดตามควบคูไปกับการนิเทศภายใน 

ของสถานศึกษา 
 
 
2.2 การดําเนนิการแกไขปฏิบัติงานที่ไมผานเกณฑ 
       ประเมินมาตรฐานและตวับงชี ้
 

3.   การรายงาน ( Reporting ) 
3.1 จัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานการ 

ดําเนินการที่กาํหนดไวในแผนพัฒนา 
       สถานศึกษา 
3.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบ  การรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานและดําเนินงานเปนระยะๆ 
       และเสร็จส้ินตามโครงการ 
3.3 จัดทํารายงานผลประเมินตนเอง 

(Self  Study  Report ) 
3.4 รายงานผลการประกันคณุภาพภายในของ 

สถานศึกษา  ใหผูเรียน  ผูปกครองชุมชน 
       และหนวยงานตนสังกดั 

 
3.1  แผนงาน / โครงการและกําหนดการปฏิบัติงาน 
 
 
3.2 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
 
 
3.3 เกณฑการประเมินมาตรฐานและตัวบงชี ้
 
3.4 จุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

26 

แผนพัฒนายุทธศาสตร 
 

1. พัฒนาคุณภาพของนักศกึษาใหเปนคนที่มีความรู  ทักษะและประสบการณใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน
ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

- กําหนดการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแผนการ
สอนแบบบูรณาการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
- จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการเนนให
ผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนแบบเรียนเปน
เรื่องเปนช้ินงานเรียนเปน
โครงการทุกรายวิชา 

- ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยพัฒนาผูเรียน
โดยการศึกษาดูงาน/ฝก
ประสบการณจากภายนอก 
- จัดสื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนโดยผูเรียนมี
สวนรวมทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่สงเสริม
สนับสนุนการมีงานทํา
ของนักเรียน 

- เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
- สรางมาตรฐาน
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยผูสอนกับผูเรียน
รวมกันกําหนด 
- สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยพัฒนา
กิจกรรมการสอนที่
หลากหลายโดยผูเรียนมี
สวนรวมและดําเนินการ
ดวยตนเอง 

2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุก
สาขาวิชา 

- จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
วิชาชีพภายในและ
ภายนอกทุกสาขาวิชา 
- จัดอบรมสัมมนาวิชาชีพ
ในทุกสาขาวิชา 
- จัดอบรมสัมมนาวิชาชีพ
ในทุกสาขาวิชา 
- นักศึกษาทุกคนผานการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- สงเสริมและสรางคานิยม
ใหนักศึกษามีความภูมิใจ
ในวิชาชีพ 
- กําหนดเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพดานการเรียนการ
สอนของทุกสาขาวิชา 

- ทุกสาขาวิชาผานเกณฑ
มาตรฐานในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ 
- เขารวมกิจกรรมแขงขัน
ทักษะระดับภาคหรือ
ระดับชาติในระดับดี 
- พัฒนาแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพใหมี
มาตรฐานโดยผานการ
ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอก 
- นักศึกษาทุกคนผานการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก
สาขาวิชา 
- เขารวมกิจกรรมแขงขัน
ทักษะระดับภาคหรือ
ระดับชาติในระดับดีเยี่ยม 
- นักศึกษาทุกคนผานการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- สงเสริมและสรางคานิยม
ใหนักศึกษามีความภูมิใจ
ในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 

3. พัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม 
- จัดหาขอมูล/หนังสือ
ทางดานวิชาการให
เพียงพอในหองสมุด 
- จัดหองอินเตอรเน็ตและ
หองเรียนรูดวยตนเอง
สําหรับนักเรียน  นักศึกษา 
- พัฒนาระบบเครือขายให
ทันสมัยสามารถใชงานได
อยางทั่วถึง 

- พัฒนาระบบการ
ควบคุมดูแลสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาหองสมุดใหเปน
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
- พัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยโดยผูเรียนมี
สวนรวม 
- จัดระบบการนิเทศ
ภายใน 
- พัฒนาสื่อการเรียนกร
สอนเปน  E-book ,         
E-Larning สาขางาน 
ละ  1 วิชา 

- จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยครบทุก
สาขาวิชา 
- สามารถใหบริการ
หองสมุดดาน
อิเล็กทรอนิกสใหกับ
นักศึกษาทุกคน 
- จัดทําสารสนเทศภายใน
หองสมุด 
- บริการโสตทัศนูปกรณ
และสื่อการสอนตาง ๆ  
- จัดระบบการนิเทศ
ภายในและภายนอก 
- พัฒนาสื่อการเรียน     
การสอนเปน E-book ,         
E-Larning วิชาทฤษฎี   
ทุกวิชา 

4. การประเมินผลและจัดกิจกรรมที่
หลากหลายที่ทําใหสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- สงเสริมใหผูเรียนและ
ผูสอนเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
- สนับสนุนใหมีการ
ทํางานระหวางเรียนเพื่อ
สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน 
- จัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาชีพและการอาชีพ
ปริทรรศเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
- ประเมินผลกิจกรรมที่จัด
ที่สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน 

- สงเสริมใหผูเรียนและ
ผูสอนเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบการจัด
กิจกรรมโรงเรียนใน
โรงงานและโรงงานใน
โรงเรียน 
- จัดทําขอมูลของการจัด
กิจกรรมที่ทําใหสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 
- ประเมินผลกิจกรรมที่จัด
ที่สามารถพัฒนาการเรียน
การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- สงเสริมใหผูเรียนและ
ผูสอนเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบการจัด
กิจกรรมโดรงเรียนใน
โรงงานและโรงงานใน
โรงเรียน 
- พัฒนาระบบขอมลูใน
การจัดเก็บและประเมินผล
กิจกรรมที่จัดไดอยางมี
แบบและมีประสิทธิภาพ 
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2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรและการจัด    
การเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. ยุทธศาสตรดานความรวมมือ - โครงการใชทรัพยากร

บุคคลรวมกันอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง 
- สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ 
- เปดสอน ปวช. ใน
โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- เปดสอนวิชาชีพแกน
มัธยม 
- เปดสอนวิชาชีพผูตองขัง 

- โครงการใชทรัพยากร
บุคคลรวมกันอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง 
- สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ 
- สงเสริมการจัดการเรียน
การสอน ปวช. ใน
โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- เปดสอนวิชาชีพแกน
มัธยม 
- เปดสอนวิชาชีพผูตองขัง 
- สอนวิชาชีพใหกับทหาร
ประจําการ 

- โครงการใชทรัพยากร
บุคคลรวมกันอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง 
- สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ 
- พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ปวช. ใน
โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
- เปดสอนวิชาชีพแกน
มัธยม 
- เปดสอนวิชาชีพผูตองขัง 
- สงเสริมารจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพใหกับ
ทหารประจําการ 

2. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง - สงเสริมการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 
- การอบรมสัมมนา 
- การศึกษาดูงาน 
- การนิเทศภายใน 
- สงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูในการใช
คอมพิวเตอรทุกคน 
- จัดทําคูมือการปฎิบัติงาน
ของบุคลากร 

- พัฒนาครูดานวิชาชีพ
ชวงปดภาคเรียน 
- การนิเทศภายใน 
- ศึกษาดูงาน 

- พัฒนาครูดานวิชาชีพ
ชวงปดภาคเรียน 
- การนิเทศภายใน 
- การศึกษาดูงาน 
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ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 

3. การจัดสวัสดิการและสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร 

- จัดทําประกันชีวิต 
- จัดกิจกรรมในโอกาส
สําคัญตามวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
- จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพใหแกบุคลากร 
- ผูบริหารเยี่ยมบาน
บุคลากร 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพใหแกบุคลากร 
- ผูบริหารเยี่ยมบาน
บุคลากร 
- จัดกิจกรรมในอากาส
สําคัญตามวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

- จัดกิจกรรมสงเสรมิ
สุขภาพใหแกบุคลากร 
- ผูบริหารเยี่ยมบาน
บุคลากร 

4. การพัฒนาสื่อการสอนและ
เทคโนโลยี 

- จัดทําหาสื่อวีดีทัศน 
- สรางและจัดหาอุปกรณ
ในการจัดทําสื่อที่ทันสมัย 

- จัดทําระบบอินเตอรเน็ต
เขาสูหองเรียนจํานวน    
10 หอง 
- จัดหาอุปกรณมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนการสอน    
10 หองเรียน 

- จัดหาอุปกรณมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนการสอน    
10 หองเรียน 

5. จัดสรางปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ใหเพียงพอและเหมาะสม 

- ปรับปรุงหองเรียน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
- ปรับปรุงหองเรียนวิชา
พิมพดีด 
- ปรับปรุงหองปฎิบัติงาน
ของฝายตาง ๆ  
- ปรับปรุงทาสีอาคาร
สํานักงาน 

- ปรับปรุงหองเรียน 
แผนกวิชาชางยนต 
- ปรับปรุงหองปฎิบัติงาน
ของงาน 
- ปรับปรุงหองเรียนสาขา
งานการทองเที่ยว 
- ปรับปรุงหองเรียนสาขา
งานการขาย 
- ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
และปฎิบัติการ 

- ปรับปรุงหองเรียนสาขา
งานการบัญชี 
- ปรับปรุงถนนเขา
วิทยาลัยประตูใหญ 
- จัดสรางฐานพระ
วิษณุกรรม 
- ศูนยวิทยบริการ 
- จัดสรางศูนยกีฬาชุมชน 
- ปรับปรุงหองสมุด 
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6. จัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยการความ
สะดวก 

- ปรับปรุงสวนหยอม
บริเวณอาคาร 
- ปรับปรุงสระน้ําหนา
อาคาร 8 และหนาอาคาร
อํานวยการ 
- รักษาความสะอาดบริเวณ
พ้ืนที่ 
- สงเสริมกิจกรรม 5 ส. 
- จัดพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
- สรางรั้วรอบบริเวณ
วิทยาลัยฯ 

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
โรงอาหารอเนกประสงค 
- สงเสริมกิจกรรม 5 ส. 
- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณอางเก็บน้ําและแลง
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ในหองเรียน 
- จัดพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
- จัดพนักงานรักษาความ
สะอาด 
- ติดต้ังระบบ 

- สงเสริมกิจกรรม 5 ส. 
- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณอางเก็บน้ําแปลง
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ในหองเรียน 
- จัดพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
- จัดพนักงานรักษาความ
สะอาด 
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3. พัฒนาคุณภาพของนักศกึษาใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของ
นักศึกษา 

- กําหนดนโยบายการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน
ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
- จัดทําแบบบันทึกการเขา
รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม 
- จัดทําแฟมอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมการสอนโดย
พระสงฆ (ครูพระ) 
- จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
เยือนศิษยผูกมิตรชุมชน 
- จัดกิจกรรมดาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
ประชุมผูปกครอง 

- จัดประเมินคุณภาพ
ผูเรียนดานคุณธรรม  
จริยธรรม 
- สงเสริมกิจกรมดานการ
ชวยเหลือสังคมและชุมชน
ใหกับผูเรียน 
- สงเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนาใหมีขึ้น
ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- พัฒนาระบบการเยี่ยม
บานนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมที่
หลากหลาย 

- ดําเนินการกิจกรรมที่
สามารถประเมินคุณภาพ
ผูเรียนดานคุณธรรม  
จริยธรรมไดอยางตอเนื่อง 
- สนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานการ
ชวยเหลือสังคมและชุมชน
ใหกับผูเรียน 
- พัฒนาผูเรียนโดยใช
กิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนาใหมีขึ้น
ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- จัดระบบการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมของ
นักศึกษา 

2. การสงเสริมใหนักศึกษามีสุขนิสัย
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 

- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปใหนักศึกษา 
- ตรวจสารเสพติดใน
ปสสาวะของนักศึกษาเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา 
- จัดกิจกรรมองคการ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน 
-สงเสริมการจัดกิจกรรม
เขาคายละลายพฤติกรรม
นักศึกษา 
- ประเมินผลจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่ง
เสพติดใหโทษและมอม
เมา 

- พัฒนาระบบการ
ใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลและหอพัก 
- ติดตามดูแลความ
ปลอดภัยดานความเปนอยู
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
- ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ 
- ประเมินผลจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัย  สุขภาพจิตที่ดี  
ปลอดจากสิ่งเสพติดให
โทษและมอมเมา 

- จัดระบบการใหบริการ
ดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 
- ติดตามดูแลความ
ปลอดภัยดานความเปนอยู
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง
และใกลชิด 
- ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการอยาง
ตอเนื่อง 
- ประเมินผลจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัย  สุขภาพจิตที่ดี  
ปลอดจากสิ่งเสพติดให
โทษและมอมเมา 
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4. ใหบริการดานวิชาการและเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการบรกิาร
วิชาชพีสูสังคม 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. การสรางความสัมพันธกับชุมชน - อบรมวิชาชีพระยะสั้น 

- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
- อาชีวบริการ 
- แกปญหาความยากจน 
- รวมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม 
- ลางแอรชวยชาติ 

- อบรมวิชาชีพระยะสั้น 
- วิชาชีพพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา 
- อาชีวบริการ 
- รวมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม 
- สงเสริมการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
- ลางแอรชวยชาติ 

- อบรมวิชาชีพระยะสั้น 
- วิชาชีพพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา 
- อาชีวบริการ 
- รวมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม 
- สงเสริมการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
- ลางแอรชวยชาติ 
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5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานนวตักรรมและการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการสราง
และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนชุมชน
สังคมและประเทศชาติ 

- จัดใหมีกิจกรรมตาม
โครงการสิ่งประดิษฐ     
คนรุนใหมเพื่อใหผูเรียน   
รูจักคิด  รูจักทําและรูจัก
แกปญหา 
- สนับสนุนคณะครู
อาจารยและนักศึกษาจัดทํา
วิจัยอยางงาย/วิจัยในชั้น
เรียน  เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมโครงการ/
โครงงานวิชาชีพเพื่อฝก
ทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียน
ทุกสาขาวิชา 
- ประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการที่มี
การสรางและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมตามโครงการ
ภายใตการนิเทศเพื่อฝก
ทักษะนักศึกษาทุก
สาขาวิชา 
- จัดใหมีกิจกรรมตาม
โครงการสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมเพื่อใหผูเรียนรูจัก
คดิ  รูจักทําและรูจัก
แกปญหาโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
- จัดกิจกรรมโครงงานโดย
การประกวดแขงขันใน
ดานวิทยาศาสตรและดาน
วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
- สงเสริมใหคณะครู 
นักศึกษาเสนอผลงานการ
วิจัยและวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอน 
- ประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการที่มี
การสรางและพัฒนา
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานทํา
นําไปใชในการพัฒนาการ
การเรียนการสอน 

- สงเสริมการพัฒนา
กิจกรรมสําหรับนักศึกษา
เพื่อฝกทักษะวิชาชีพทุก
สาขาวิชา 
- จัดใหมีกิจกรรมตาม
โครงการสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมเพื่อใหผูเรียนรูจัก
คิด  รูจักทําและรูจัก
แกปญหาโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
- จัดกิจกรรมโครงงานโดย
การประกวดแขงขันใน
ดานวิทยาศาสตรและดาน
วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
- สงเสริมใหคณะครู 
นักศึกษาเสนอผลงานการ
วิจัยและวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอน 
- ประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการที่มี
การสรางและพัฒนา
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานทํา
นําไปใชในการพัฒนาการ
การเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 

2. จัดการเผยแพรและจัดสรร
งบประมาณในการสรางพัฒนาและ
เผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
กระจายไปสูดาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนชุมชนสังคม
และประเทศชาติ 
- เผยแพรการจัดทําวิจัย
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
ที่นําไปใชในระดับ อศจ. 

- จัดหางบประมาณ
เพิ่มเติมดานสงเสริม
สนับสนุนในการวิจัย  
สิ่งประดิษฐเพื่อนําไปใช
ในชุนชน 
- เผยแพรการจัดทําวิจัย
และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐที่นําไปใชใน
ระดับภาค 

- จัดสรรงบประมาณให
เพียงพอในการสราง
พัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
- เผยแพรการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนชุมชน 
สังคมในระดับชาติ 
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6. พัฒนาการบริหารและการจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานภาวะผูนําและการจัดการ 
 

ยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 
1. การบริหารและการจัดการขอมูล
และการสื่อสาร 

- ใชระบบ E-office 
- ใชระบบเครือขายภายใน
(Lan) 
- การติดตามตรวจสอบ
ของฝายผานระบบ
เครือขายภายใน 

- สงเสริมใหแผนกวิชา
ตาง ๆ จัดการความรูผาน
ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

- พัฒนาการติดตาม
ประเมินผลบุคลากร    
ผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต         
(Website สวนตัว) 

2. การจัดระบบดูแลบุคลากร - สงเสริมใหบุคลากรมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
- สงเสริมใหบุคลากรใหมี
วิทยฐานะ 

- จัดระบบการลงเวลา
อัตโนมัติ 
- สงเสริมใหบุคลากรใหมี
วิทยฐานะ 

- พัฒนาระบบการลงเวลา
อัตโนมัติ 
- สงเสริมใหบุคลากรใหมี
วิทยฐานะ 
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ตอนที่  2   
วิธีดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นจะพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  ซ่ึงมีการวางแผนในการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ   เพื่อสรางความเขาใจในดานการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล  มีการสอน
ปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช.  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดานความรูพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบวานักศึกษามีปญหาใน
ดานการเรียน  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิดตามโครงการเยี่ยมบานนักศึกษา  
โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุกหองเรียนมีการพบปะครูที่ปรึกษาเปนประจํา  มีครูดูแลตรวจความเรียบรอยเปน
ประจําทุกวัน  มีคณะทํางานฝายปกครองที่เขมแข็ง  มีคณะกรรมการเครือขายดูแลนักศึกษาประกอบดวย
บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและใหครูนํากระบวนการวิจัยมาใชในการแกปญหาการเรียนการ
สอนและเนนใหครูใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหา
ของตนเองได 
 
ขอมูลความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามโดยไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  ทําใหวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์
ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  85.72   อยูในเกณฑ  ดี   
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มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช 

แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรางความรู  ความเขาใจในหลักการของ
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของรายวิชามีการใชส่ือการเรียน
การสอนที่หลากหลายเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน  รูจักการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม  รูจักการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลขอมูล       
การแปลความหมายขอมูล  โดยการฝกใหนักศึกษาจัดทําสรปุผลกิจกรรมโครงการตาง ๆ  สําหรับนักศึกษา
ทุกระดับ ไดฝกใหนักศึกษารูจักการทําวิจัยอยางงายได  ไดฝกใหนักศึกษารูจักการคิดดอกเบี้ยและทักษะ 
การคํานวณตาง ๆ  ในรูปของการบริหารธนาคารเพื่อการศึกษา  การสรุปผลการทําโครงการขายหรือ         
หารายไดระหวางเรียน  ในโครงการวิชาชีพของทุกแผนกวิชา  การทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต  
สวนในการนําความรูวิชาวิทยาศาสตรมาประยุกตใชนั้น   ไดฝกใหนักศึกษารูจักการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร  การประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช  การทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและหุนยนต  โครงการ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักพยายามและไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนที่เนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและสามารถนําหลักการของวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใน           
การแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ  ทําใหวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปน      
รอยละ 95   อยูในเกณฑ   ดี    
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มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี    3 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาสือ่สาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน   

และการสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา
ส่ือสาร ดานการฟง  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ท้ังในรายวิชาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ   มีการจัดหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  ใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานภาษา  มีการจัด
กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน   การเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสตาง ๆ  การฝกใหนักศึกษาเปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเองในรูปแบบของชมรมและองคการนักศึกษา  การอบรมและฝกใหนักศึกษาเปน
มัคคุเทศก  เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะทางภาษาในสถานการณจริง 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใช
ภาษาสื่อสาร  ทั้งในดานการฟง   การอาน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 83.25  ซ่ึงอยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

39 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  4 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา 
  และปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ   ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู เรียนให เปนผูมีความรู  
ความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ  และไดเปด
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ศูนยอินเตอรเน็ต  หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  เพื่อใหผูเรียน
สามารถไปใชบริการไดนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเรียนและ             
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู
และทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  สามารถ
นํามาซึ่งการปฎิบัติงานดานวิชาชีพตาง ๆ ซ่ึงทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการคนควาขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  สามารถเขียนเว็บเพจตลอดจนพัฒนาเว็บเพจ
ใหมีการ  Update  อยูตลอดเวลา   ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ   95.20                  
ซ่ึงอยูในเกณฑ  ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

40 
 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการปลูกฝงให
นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี  โดยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่เปนการปลูกฝงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนมีคุณธรรม  จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม  เชน  การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรมลูกเสือ     
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  กิจกรรมดนตรี  กีฬา  นันทนาการและการแสดง  โครงการเสริมสรางวินัยใสใจ
กฎจราจร  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส     โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลและ
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน  นักศึกษา  โครงการหิ้วปนโตเขาวัด  โครงการอบรมมารยาทไทย  โครงการ
ออกกําลังกายวันละนิดจิตแจมใส    โครงการพัฒนาผูเรียนตามโครงการ  11  ดี  11  เกง  โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ซ่ึงสามารถกระตุนใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษา  และไดพยายามพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี    
จากการประเมินตนเองของนักศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 89.00         
อยูในเกณฑ  ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

41 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  6     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดนัให
นักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
ในการดูแลนักเรียนนกัศึกษา  และใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษา  เชน  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (พี่สอนนอง)  โครงการอบรมวิชาชีพ
สําหรับผูเรียนทุกชั้นป   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝกในสถานประกอบการและครูผูสอนใน
สถานศึกษา    โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ     โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11 เกง)    
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาตาง ๆ  โครงการรณรงคสงเสริมการอาน    โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการปจฉิมนิเทศ
และกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความตั้งใจ  
มุงมั่น  ที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผูปกครองคาดหวัง 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษาและไดพยายามพัฒนาผูเรียน    
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้           
คิดเปนรอยละ 68.42  ซ่ึงอยูในเกณฑ  พอใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

42 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  7      รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษา  ในการผลักดัน
ใหนักศึกษาทุกคนสามารถสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ    ซ่ึงเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของเกณฑการจบหลักสูตร  
โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพให
ไดตามมาตรฐานของแตละสาขาอาชีพ  เชน  โครงการสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพใน       
สถานประกอบการ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการอบรมเขมกอนออกฝกงาน 
โครงการวิชาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชา  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  โครงการหารายได   
ระหวางเรียน  โครงการลางแอรชวยชาติ  โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน  โครงการอาชีวบริการ    
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  เปนตน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 94.20  ซ่ึงอยูในเกณฑ   ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

43 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระ   

   และศึกษาตอภายใน  1  ป 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  จะตองผลิตผูเรียนใหสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได  โดยไดพยายามจัดการเรียนการสอนที่เนนทั้งดานความรูภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  
ควบคูกับการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหมีคุณสมบัติตรงตาม          
ความตองการของตลาดแรงงาน  หรือ  สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นโดยไดจัด
กิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11  เกง ) โครงการสรางผูประกอบการ        
รายใหม    โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของ
สาขาวิชาตาง ๆ   โครงการเทียบเทาผลผลิต  โครงการสรางงานสรางรายได  การจัดกิจกรรมวันไหวครู   
การจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย  โดยวทิยาลัยคาดหวังวาผลจากการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  
ดังกลาวจะทําใหนักศึกษามีความรู  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพ  มีความรัก  ความภาคภูมิใจในสถาบัน
ของตนเอง  และใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและการพัฒนา
สถานศึกษาในโอกาสตอไป 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ  ทักษะการปฎิบัติวิชาชีพ    การเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทําใหผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย  สามารถไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกคน   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตาม   
ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  99.00   อยูในเกณฑ  ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

44 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ดานคณุธรรม   จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณสมบัติตามที่       
สถานประกอบการตองการ  เชน  การอบรมดูแลนักศึกษาในดานคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่สอดแทรกอยูในทุกรายวิชา  โดยกําหนดสัดสวนในการใหคะแนนรอยละ  20 ของคะแนน
ทั้งหมด  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการสานสัมพันธ  บาน  วัด  โรงเรียน  โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดและเอดส   โครงการเยี่ยมบานเยือนศิษย  การพัฒนาผู เ รียนใหมีความรู  
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพตามการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11 เกง)  ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะมี
ความรูความสามารถแลว  ยังไดรับการฝกทักษะการอยูรวมกันในสังคม  รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี  
นอกจากนั้น  วิทยาลัยยังมีระบบการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  โดยการแจกไปรษณียบัตรใหแก
นักศึกษาทุกคนในวันปจฉิมนิเทศ  และไดสรางความตระหนักใหกับนักศึกษาในการสงขอมูลกลับคืนมายัง
วิทยาลัยฯ  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปนอยางดีและวิทยาลัยยังไดสํารวจความพึงพอใจของ   
สถานประกอบการเกี่ยวกับผูเรียนดวย   
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหกับครูและนักศึกษา  ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาใน
การใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  ทําใหสถานประกอบการมี
ระดับความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย   ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงช้ี                   
คิดเปนรอยละ 3.67  ซ่ึงอยูในเกณฑ  พอใช     
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45 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  10    ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษามีการพัฒนาตาม 

   ความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 เพื่อสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน  วิทยาลัยฯ  ไดมีการสํารวจขอมูลความตองการเขา
ศึกษาตอของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับ  ปวช.  เพื่อจัด
การศึกษาตามความตองการของผูเรียน  นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนการเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา  2550  เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมกับ         
การประกอบอาชีพและมีชวงเวลาเหมาะสมที่จะชวยใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการตาง ๆ  อยางนอย  18  สัปดาห ( 1 ภาคเรียน ) ซ่ึงแผนการเรียนดังกลาวไดดําเนินการเปนที่
เ รียบรอย    อีกทั้ งในชวงที่ฝกประสบการณวิชาชีพไดมีการบูรณาการรายวิชาชีพสาขางานใน                
สถานประกอบการ  โดยมอบหมายใหครูฝกในสถานประกอบการและครูของวิทยาลัยฯ รวมดําเนินการ   
ฝกรวมกัน  มีการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการตาง ๆ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
สะทอนใหเห็นถึงระดับความตระหนัก และความพยายามของวิทยาลัยฯ  เปนอยางดี 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ใหตรงตามความตองการของผู เ รียน   ชุมชนและทองถ่ินผลจากการประสานความรวมมือกับ                  
สถานประกอบการ  ทําใหวิทยาลัยฯ มีการปรับแผนการเรียนใหสอดคลองกับฐานสมรรถนะของแตละ
สาขาวิชาซึ่งตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  มีการสัมมนาผลการจัดหลักสูตรของนักศึกษาที่
ไดฝกงานรวมกับสถานประกอบการ  และนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปวางแผนในการจัดการศึกษา
ของปการศึกษาตอไป  นอกจากนั้น  วิทยาลัยฯ ไดศึกษาระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะจากผูที่
เกี่ยวของทั้งครูและสถานประกอบการ  พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจทั้งดานความรู  ทักษะ  
คุณธรรม   และดานอื่น ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับ  ดี  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาทุกสาขาวิชาที่เปดสอน  
วิทยาลัยไดมีหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสาขาวิชาหรือมีแผนการเรียนที่มีการพัฒนาตามหลักสูตร      
ฐานสมรรถนะ  ทําใหวิทยาลยัฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ  ดี 
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46 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใน 

การฝกทักษะวิชาชพี  มีการฝกปฏิบัติจรงิ  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตาม 
ศักยภาพและพึงพอใจตอคณุภาพการสอน   
 

ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับครูในการปฏิบัติหนาที่การสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  โดยวิทยาลัยไดใหการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนรูตาง ๆ การสงครูไปอบรมและการจัดอบรมภายในสถานศึกษา  เชน  
การอบรมการทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ  การอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  และไดมีนโยบายใหครูทุก
คนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา  เสนอขอความเห็นชอบ
ตามลําดับขั้นบังคับบัญชา  เมื่อไดรับอนุมัติจึงนําไปใชจัดการเรียนการสอนได  มีคณะกรรมการนิเทศการ
สอนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหคําชี้แนะและชวยเหลือในดานการสอน  ทําใหครูไดรับการพัฒนาอันจะนําไปสู
การเรียนรูอยางมีประสิทธิผลของผูเรียน  นอกจากนี้ยังมีการประเมินครูผูสอนโดยผูเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของนักศึกษา 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วทิยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามใหครูไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ทําใหครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การใชส่ือ  การประเมินผล  ตรงกับแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดได  
มีการนิเทศการสอน  มีการประเมินผลการสอนและมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู  โดยมี   
การปฏิบัติตามขอ  1  ครบทั้ง  5  ขอของเกณฑการพิจารณาและมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ      
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 95.00  อยูในเกณฑ   ดี   
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47 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือ  วัสดุฝก  อุปกรณ    สําหรับการจัดการ 
  เรียนการสอนอยางเหมาะสม   
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่หลักของสถานศึกษา  คือ  ดานการพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นวิทยาลัย
จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน  โดยไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  
ครุภัณฑ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  พอเพียง  และทันสมัย  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  
ทักษะ  ที่ทันสมัย  ตรงตามสมรรถนะรายวิชาครบทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชา 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก 
อุปกรณ  ครุภัณฑ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  พอเพียงและทันสมัย โดยใน
ปงบประมาณ  2551  วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในดานดังกลาว  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตาม     
ตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  6.44  ตองบประมาณทั้งหมด  อยูในเกณฑ  ปรับปรุง   
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48 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีวาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหแกผูเรียนเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง  
เพราะเปนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถทําใหนักศึกษามีโลกกวางทางการศึกษาอยางไรขอบเขต    
ดังปรากฏในแผนพัฒนาสถานศึกษา  พ.ศ.  2548 – 2549  จุดเนนที่  3  คือ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  จึงไดพยายามจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  ใหแกนักเรียนนักศึกษาให
ไดมากที่สุดภายใตงบประมาณที่มีอยู  โดยในปงบประมาณ  2551  ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่ม      
เคร่ืองสํารองไฟฟา  และจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  
มีหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอีก  2  หอง  จากเดิมที่มีเพียง  2  หอง  ซ่ึงไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอรและพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  ทําใหปจจุบันวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 หองมีเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยเฉลี่ยอัตราสวนนักศึกษา  514  คน ตอ เครื่องคอมพิวเตอร 177 เครื่อง เทากับ นักศึกษา 3 
คน ตอ เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้  คิดเปนอัตราสวนนักศึกษา  :  
เครื่องคอมพิวเตอร  =  3 : 1  อยูในเกณฑ  ปรับปรุง   
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49 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏบิัตกิาร   
  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นท่ีปฏิบตังิานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือ 
  ตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงูสุด 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดมีความตระหนักและความพยายามในดานการจัดสถานที่ตาง ๆ  ใหเพียงพอเหมาะสม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาสถานศึกษา  2549- 2551 จุดเนนที่  2  คือ  
การขยายพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ  โดยในปงบประมาณ  2551  ไดมีการพัฒนาอาคาร
สถานที่หลายจุดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนกัและความพยายามในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  ทําใหวิทยาลัยฯ ประสบความสําเร็จในแตละ
องคประกอบ  ดังนี้ 
 1.  องคประกอบที่  1  การจัดหองเรียน  หองปฏิบัติการ  และโรงฝกงาน 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีการวางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ   ชัดเจน  โดยความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ  มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่กําหนด  มีการติดตามประเมินผลการใชอาคาร
สถานที่  และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  โดยไดศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  พบวา  
นักศึกษามีความพึงพอใจรอยละ  82.70  อยูในระดับ  ดี   
 2.  องคประกอบที่  2  การจัดศูนยวิทยบรกิาร 
 วิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารที่เปนนโยบายใหแตละสาขาวิชา ไดมีการเตรียมความพรอมของแต
ละแผนกวิชากอนเปดภาคเรียนและมีระบบการนิเทศติดตาม ไมวาจะเปนการจัดซ้ือวัสดุฝก  การซอมแซม
อุปการณ  ครุภัณฑ  เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตสัปดาหแรกของการ
เปดภาคเรียน  ผลสํารวจพบวา  ทุกสาขาวิชามีอุปกรณ ครุภัณฑที่เพียงพอตอการปฎิบัติและสามารถจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดดี  ผลการประเมินของทั้ง 2 องคประกอบอยูในเกณฑ  ดี  จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้ อยูในเกณฑ ดี 
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 3.  องคประกอบที่  3   การจัดครุภัณฑและอุปกรณในแตละสาขาวิชา 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีระบบการบริหารที่เปนนโยบายใหแตละสาขาวิชา  ไดมีการเตรียมความพรอมของ
แตละแผนกวิชากอนเปดภาคเรียน   และมีระบบการนิเทศติดตาม  ไมวาจะเปนการจัดซื้อวัสดุฝก              
การซอมแซมอุปกรณ  ครุภัณฑ  เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตสัปดาห
แรกของการเปดภาคเรียน  ผลการสํารวจพบวา  ทุกสาขาวิชามีอุปกรณ  ครุภัณฑที่เพียงพอตอการฝกปฏิบัติ
และสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได  จึงทําใหผลการประเมินขององคประกอบที่  3  อยู
ในเกณฑ  ดี 
 สรุป    ผลการประเมินของทัง้  3  องคประกอบอยูในเกณฑดี   ทําใหวทิยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของ  
ตัวบงชี้  อยูในเกณฑ  ด ี   
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51 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่ 

เอ้ือตอการเรียนรูในสถานศกึษา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดระบบความปลอดภัยของการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   
เครื่องจักร  และสภาพแวดลอม  เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง  จึงเนนย้ําใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของได
จัดระบบความปลอดภัยใหเขมแข็ง     โดยใหหองปฏิบัติการ     โรงฝกงาน    ทุกแหงมีปายแสดงคําเตือน
ความปลอดภัย  มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย   มีถังดับเพลิงประจําทุกอาคารเรียน   มีปายแสดงขั้นตอน        
การใชอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องจักร  มีครูคอยใหคําแนะนํา  ดูแลการใชเครื่องมือ  เครื่องจักรใหเกิด              
ความปลอดภัย  มีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอยางเปนระเบียบ  มีการตรวจสภาพของ
อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  กอนใชงานทุกครั้ง    มีการสวมใสอุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ปฎิบัติงาน   มีตูยาสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําทุกแผนกวิชา มีการจัดระบบการจราจร โดยแยก
ทางรถยนตและทางเดินเทาอยางชัดเจน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
  1.  ขอมูลเชิงประจักษ  จากการที่ครู  บุคลากรที่เกี่ยวของและนักเรียนนักศึกษา              
ตางตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และความปลอดภัยจาก
สภาพแวดลอม  ทําใหสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา  2551   

2.  จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  ในเรื่องระดับความปลอดภัย       
ในการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักร  และเครื่องมือในสถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้
คิดเปนรอยละ  77.40   อยูในเกณฑ  ดี    
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52 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
ตอเนื่อง  ไมวาจะเปนการฝกอบรม    การประชุมสัมมนาทางวิชาการ     การศึกษาดูงาน     การศึกษาตอ  
การไปทัศนศึกษา    เพื่อพัฒนาใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ    มีวิสัยทัศนกวางไกล 
สามารถปฏิบัตงิานในหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสงผูบริหาร  ครู และเจาหนาที่ไปศึกษาอบรม  สัมมนาทางวิชาการ       
ไปทัศนศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100.00  อยูในเกณฑ  ดี   
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53 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  17 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก 
  สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามที่จะระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ในการรวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี  เชน  การใหครูเปนวิทยากรในการใหความรูแกเพื่อนครู   
นักเรียน นักศึกษา  การเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรในการอบรมใหความรูแกครูและนักเรียน 
นักศึกษาการระดมทรัพยากรดานวัสดุและงบประมาณ  ในการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  หุนยนต      
การแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  เปนตน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามในการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อรวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิทยาลัยไดมีการ
ระดมทรัพยากรในปการศึกษา  2551   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปน มากกวา  35  คร้ัง            
อยูในเกณฑ     ดี      
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54 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การจัดการเรียนรูในดานวิชาชีพ  จําเปนตองใหนักเรียน นักศึกษา 
มีทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะทางสังคม  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได  และสถานประกอบการ   
บางแหงมีเครื่องมือ  เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สถานศึกษาจึงควรสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 
นักศึกษา  ไดมีโอกาสไปเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  
สําหรับนักศึกษาในระบบปกติ อยางนอย  3  ภาคเรียน  สําหรับนักศกึษาในระบบทวิภาคี  ซ่ึงเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการทําใหปจจุบัน
มีสถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ 
ตามตัวบงชี้  คิดเปนจํานวน  54  แหง  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2551)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

55 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  19 จํานวนคน – ชั่วโมง  และผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวม 

ในการพัฒนาผูเรียน 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  มาพัฒนาผูเรียนรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดรับความรู
ที่หลากหลาย  เห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  มีวิสัยทัศนกวางไกล  เปนผูเรียนที่มีคุณธรรม        
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือ  เกง  ดี  มีสุข 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการสรรหาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ          
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน โดยในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ไดเชิญ
บุคคลภายนอกมารวมในการพัฒนาผูเรียน โดยทุกสาขางานที่จัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน
ตามเกณฑตั้งแต  4  คน  12 ช่ัวโมงตอภาคเรียน  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปน            
รอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี   
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56 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  20 อัตราสวนของครูผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาเปนส่ิงสําคัญ  เพื่อไมใหครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไป  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมาก
จนเกินไป  การเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นวิทยาลัยฯ   ไดพยายามสรรหาบุคลากร
มาทําหนาที่การสอน  โดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น  การจางครูพิเศษสอน  ที่ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อให
มีจํานวนครูที่เพียงพอเหมาะสมกบัจํานวนนักเรียนนักศึกษา  อันจะนําไปสูการมีประสิทธิภาพของการเรียน
การสอนและการพัฒนาผูเรียน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่
การสอนในสถานศึกษา  โดยในป  2551  วิทยาลัยไดรับการจัดสรรเปนพนักงานราชการ  (ที่ปฏิบัติหนาที่
การสอน)  8  คน  อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาเฉลี่ย  ครู 1  คน    
ตอนักศึกษา  14  คน  และมีสาขาวิชาที่ผานเกณฑ  ผูสอน  1  คน  ตอผูเรียนไมเกิน  35  คน  จํานวน             
6  สาขาวิชา  ทําใหวิทยาลัยฯ มผีลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี   
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57 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  21 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาเปน
ส่ิงสําคัญ  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไปการเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ดังนั้นวิทยาลัยฯ ไดพยายามสรรหาบุคลากรมาทําหนาที่การสอนโดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น  การจาง
ครูพิเศษสอนที่ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อใหมีจํานวนครูที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา        
อันจะนําไปสูการมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่
การสอนในสถานศึกษาดวยงบประมาณที่จํากัด  ทําใหปจจุบันวิทยาลัยฯ มีครูที่ทําหนาที่การสอนประจําอยู
ที่วิทยาลัย  อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของ       
ตัวบงชี้   คิดเปน ผูสอน  1  คน ตอผูเรียน  14  คน  อยูในเกณฑ   ดี   
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58 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  22 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูทุกคนในดานการดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยมี
การแตงตั้งครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน  หากหองใดมีนักศึกษามากจะแตงตั้งครูที่ปรึกษา 2  คน  และให         
ครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง  หากนักเรียน  นักศึกษาคนใดมี
ปญหา วิทยาลัยฯ จะประสานงานกับผูปกครองในการรวมกันดูแลนักเรียนนักศึกษา  นอกจากนั้นยังมี         
การพบปะนักเรียน นักศึกษาในกรณีพิเศษ  เชน  การติดตามนักเรียนนักศึกษา  การแกปญหา  การแนะแนว
การศึกษาตอ  การใหคําปรึกษาอื่น ๆ เปนตน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่ครูในวิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในหนาที่ของการเปนครูที่ปรึกษา  และไดทําหนาที่
พบนักเรียน นักศึกษา  ทุกวนัหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง  ทําใหจํานวนครั้งที่ครูที่ปรึกษาทุกคน
พบนักเรียน นักศึกษา  รวมตลอดปการศึกษา  2551   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปน
จํานวน  30  คร้ัง / ป  อยูในเกณฑ   ดี 
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59 
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  23 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักดีวา  การดูแลนักเรียนนักศึกษา  ใหเปนผูปลอดสารเสพติดเปนสิ่งสําคัญ 
และเพื่อเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนสีขาว  
จึงไดมีระบบการติดตามแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด  มีคณะกรรมการเครือขายในการดูแลนักเรียน
นักศึกษาซึ่งประกอบดวยครู  ตํารวจ  ผูนําทองถ่ิน  เจาของหอพัก  ตัวแทนชาวบาน  ที่อยูบริเวณใกลเคียงกับ
วิทยาลัยฯ ในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาในการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา           
มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาและรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด นอกจากนั้น
วิทยาลัยฯ  มีนโยบายใหมีการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา  ทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามโดยมีระบบการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาใหเปนผูปลอดจากสารเสพติด  โดยวิทยาลัยฯ ไดทําการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ  1  คร้ัง  
และครบ  100%  ของผูเรียนทั้งหมดในแตละครั้ง และไมพบผูติดสารเสพติด   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  
ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ   ดี 
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60 
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  24 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงงบประมาณที่ใชในการลงทุนทางการศึกษา  ไมวาจะเปนงบประมาณ
สวนตัวของผูเรียนและงบประมาณที่รัฐไดลงทุน  จึงเนนย้ํากับครูใหดูแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิดและ
พยายามผลักดันใหนักเรียน นักศึกษา  ประสบความสําเร็จในดานการเรียนใหมากที่สุด  โดยใชระบบครูที่
ปรึกษาดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาและหา
แนวทางปองกันแกไขปญหาดังกลาว  เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาตอ ๆ ไป 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการดูแลและผลักดันใหนักเรียน 
นักศึกษา ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา        
ในปการศึกษา  2551  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 5.43  อยูในเกณฑ   ดี   
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61 
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม  ดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   

คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การพัฒนาผูเรียน  ตองพัฒนาทั้งดาน  พุทธพิสัย  ทักษะพิสัยและ      
จิตพิสัย  จึงจะเปนการพัฒนาที่สมบูรณ  ดังนั้นนอกเหนือ  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียนแลว  วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนการพัฒนาผูเรียน  เพื่อใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ  เปนผูนําและผูตามที่ดี  สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  โดยไดจัดทําโครงการตาง ๆ เชน  กิจกรรม  108  อาชีพ  มีการจัดตั้งหนวยองคการ
วิชาชีพและชมรม  ตาง ๆ  ขึ้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา  ไดฝกทักษะการบริหารจัดการ    การทํางานเปนทีม  
การเปนผูนํา    กิจกรรมลูกเสือ   โครงการ หิ้วปนโตเขาวัด  รวมใจพัฒนา  โครงการอบรมมารยาทไทย  
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด   กิจกรรมไหวครูและไหวครูชาง  กิจกรรมการแขงขันกีฬา  กิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เปนตน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  ทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธทําใหวิทยาลัยมี
การจัดกิจกรรมดังกลาว  ตลอดปการศึกษา  2551   จํานวน  83  คร้ัง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรม        
ครบทั้ง  3  ดาน  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ   ดี    
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62 
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม   
  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนหนาท่ีอยางหนึ่งของสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม และจะตอง
ปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยวิทยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ภายใตการนําของนักศึกษาองคการวิชาชีพฯ  
เชน  โครงการพี่นองรวมพลังสรางชั้นบรรยากาศ  กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา  โครงการ
สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย  
กิจกรรมวันไหวครูและไวครูชาง  กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ  เปนตน 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปการศึกษา  2551  วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาว  
จํานวน  3  โครงการ  รวม  3  คร้ัง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ดาน  คือ  ดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์
ของตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ  ดี    
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63 
มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี  27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและสงเสริมความรูใน 

การพัฒนาชุมชน  และทองถิน่และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบ 
อาชีพของประชาชน 
 

ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและการใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชน  ซ่ึงในดานของการ
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโครงการฝกอบรมสําหรับเยาวชน
ผูสําเร็จการศึกษาตอนตน  การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แกนมัธยม  อาชีวรวมดวยชวยประชาชน  
อบรมเยาวชน  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  โครงการชวยเหลือผูประสบภัย  โครงการ 108 อาชีพ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดทํากิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อเปนการใหบริการ
วิชาชีพ    สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  การฝกทักษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  ทําใหตลอดปการศึกษา  2551  วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการบริการทางวิชาชีพ  จํานวน     
15 โครงการ  และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการอยูในระดับ  ดี  ทุกครั้ง  ทําใหวิทยาลัยฯ          
มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  อยูในเกณฑ   ดี 
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64 
มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี   28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ  ท่ีใหบริการวิชาชพีและสงเสริม 

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  ตองบประมาณทัง้หมด 

 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและการใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชน  ซ่ึงในดานของ    
การใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนและสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยูเปนประจําสม่ําเสมอ   
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน  ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ   คิดเปน           
รอยละ  1.91   ของงบประมาณทั้งหมด   ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   อยูในเกณฑ   ดี 
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65 
มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  29 จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น   
และประเทศชาติ  ซ่ึงนาํไปสูการแขงขนัในระดับชาต ิ

 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะใน  
ดานนวัตกรรมและการวิจัย  โดยมีนโยบายใหทุกแผนกวิชาจัดทําสิ่งประดิษฐ   หุนยนต  อยางนอย              
ปการศึกษาละ 1  ชิ้นงาน  ใหครูทุกคนไดจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย  ปการศึกษา  1  เร่ือง      
วิจัยเพื่อพัฒนาอยางนอยปการศึกษาละ  1  เร่ือง   เพื่อสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนและประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  โดยวิทยาลัยไดให
การสงเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ  บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ  อาคารสถานที่และแหลงความรู  เพื่อใหครู
ไดมีแรงจูงใจในการจัดทําผลงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 

จากการที่บุคลากรในวิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน  ทําใหวิทยาลัยมีผลงานดีเดนในดานนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ปการศึกษา  2551  มีสาขาวิชาที่มีผลงานดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและผลงานวิจัย  ตามเกณฑ
ที่กําหนด  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี 
 2.  ครูทุกคนมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน 
 3.  นักศึกษาทุกคนตองจัดทําโครงงานวิชาชีพกอนจบการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 
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66 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  30 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พฒันา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีวา  การสงเสริมสนับสนุนใหครูไดจัดทําผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน  จําเปนตองใหการสนับสนุนในดานของงบประมาณ  วิทยาลัยฯ จึงไดจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งไวในแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน  และจัดหางบสนับสนุนในดานอื่น ๆเพื่อใหเปน
ขวัญและกําลังใจแกผูจัดทําผลงาน  รวมทั้งไดเปดโอกาสใหครูและนักศึกษาที่มีผลงานดีเดนไดเขารวม   
การแขงขันและเผยแพรผลงานสูสาธารณชน  ซ่ึงเปนโอกาสอันดีในการเรียนรูและพัฒนาตนเองจากผลงาน
ของหนวยงานอื่น ๆ ที่สงเขาแขงขันอีกดวย 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพร
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน   โดยไดจัดสรรงบประมาณใหคิดเปนรอยละ  1.65              
ของงบประมาณทั้งหมด   อยูในเกณฑ  ดี   
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67 
มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  31 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย  และโครงงานที่นาํไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   
และประเทศชาต ิ
 

ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบ  ทั้งในรูปแบบของการจัดประกวด
แขงขันภายในสถานศึกษา  การนําไปแสดงตามโครงการแนะแนวสัญจร  การรวมจัดนิทรรศการกับ
หนวยงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการ  การนําเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนํา
ผลงานเผยแพรทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตของวิทยาลัยฯ  นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังไดมีการคัดเลือกผลงาน
ดีเดน  เพื่อสงเขาประกวด/แขงขันในระดับภาคและระดับชาติ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
  จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายาม  โดยการจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งใหเพื่อเปนการเผยแพรผลงานดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  โดยใน          
ปการศึกษา  2551   วิทยาลัยฯ เผยแพรขอมูลขาวสาร  จํานวน 7 ครั้ง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้  
คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ  ดี     
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68 
มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  32 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพฒันาหรอืแผนยุทธศาสตร 

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีระบบการบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจ  โดยมีการมอบหมายหนาที่ให
บุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา  มีระบบการมอบอํานาจไปตามลําดับขั้นของการ
บังคับบัญชา  และมีระบบการรายงานตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา  มีการวางแผนการพัฒนา
สถานศึกษาโดยความรวมมือของทุกฝาย  ไมวาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  แผนพัฒนาสถานศึกษา
ทั้งระยะกลางและระยะยาว  นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังไดเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ ผูนํา
ชุมชนและตัวแทนศิษยเการวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาอีกดวย  และนําสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเปนไปตามแผนที่รวมกันกําหนดไว  หากมีความจําเปนก็จะเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาในการปรับแผน  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ส้ินสุดตามระยะเวลาการปฏิบัติจะมีการรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา  เพื่อ
สรุปผลการดําเนินประจําป  นอกจากนั้นยังมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําทุกป  ไดนําผล
การสรุปมาประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปตอ ๆ ไป  เพื่อนําไปสูการเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีระบบการบริหารที่เปนระบบ  โดยใชกระบวนการ  PDCA  และหลักการ
มีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการพัฒนาสถานศึกษา  จนทําใหสถานศึกษามีผลงานดีเดน และจาก      
ผลการประเมินดานภาวการณเปนผูนําและการจัดการของบุคลากรในสถานศึกษา พบวาบุคลากรของ
สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ   ดี   
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69 
มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวชิาชพีได 
  อยางถูกตองเหมาะสม 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใน
การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน นักศึกษา  ไมวาจะเปนการแตงกาย  ตรงตอเวลา  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ   ความกตัญูกตเวที  ความสามัคคี  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเสียสละ  อุทิศตนตองาน   
การมีน้ําใจ  การใหบริการแกผูอ่ืน   การเปนผูนําและผูตามที่ดี  และหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง และสงเสริม
สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการไปศึกษาอบรมดูงาน  
เพื่อใหคุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู   อีกทั้งยังมีระบบการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางนอยภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน  มีความตระหนักและพยายามปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทําใหผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทผานเกณฑ
การประเมินทุกคนโดยเฉลี่ยไดคะแนนรอยละ 100  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้  คิดเปน            
รอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี    
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มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
ขอมูลความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
ซ่ึงครอบคลุมขอมูล  9  ดาน  คือ  ขอมูลทั่วไป  ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  ขอมูลบุคลากร                     
ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลงบประมาณและการเงิน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานที่   ขอมูลหลักสูตร
และการสอน และขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง  เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการองคกร  นอกจากนี้ยัง
ไดพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกปการศึกษา  ใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพ    
โดยไดจัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกอาคารโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
ผูบริหารไดจัดชุดคอมพิวเตอรใหคนละ 1  ชุด  เพื่อสะดวกตอการสืบคนขอมูลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา   ไดจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัย  คือ  www.knicec.ac.th  ซ่ึงมีการปรับปรงุขอมูลของวิทยาลัย 
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งสถานีวิทยุ  R-Radio  Network  FM 105.50 MHz  
จากการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  เพื่อจัดการความรูสูชุมชนในพื้นที่บริการ  อําเภอควนขนุน  
อําเภอศรีบรรพต  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  อําเภอชะอวด  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา   
 จากแบบสอบถาม ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดความรูของสถานศึกษา
รวม  172  คะแนน  คิดเปนรอยละ 78.18  อยูในระดับคะแนนรวม 38 คิดเปนรอยละ 17.27  อยูในระดับ 
พอใช และคะแนนรวม 10 คะแนน  คิดเปนรอยละ 4.55  ตามลําดับจากกลุมผูตอบแบบสอบถามจํานวน    
22  ชุด  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอมูลวิทยาลัยใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 
ขอมูลความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษา  อยางเปนระบบ  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  ทําใหวิทยาลัยฯ  มีขอมูล
พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม  มีผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน  มีระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงผานเครือขายอินเตอรเน็ต  มีระบบปองกันความปลอดภัยของ
ขอมูล  มีการประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง   และจากการ
ประเมินระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา  พบวา  บุคลากร
ภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ  ดี  รอยละ  83.78  พอใช  รอยละ  15.55  และ  ควรปรับปรุง  
รอยละ  0.67  ซ่ึงผลการดําเนินการของวิทยาลัยฯ  เปนไปตามเกณฑการตัดสิน  ครบทั้ง  5  ขอ  จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ   ดี 
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ตอนที่  3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

1. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

85.72 %     

2. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา
ใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

95 %     

3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
การใชภาษาสื่อสาร  ดานการฟง 
การอาน  การเขียนและ 
การสนทนา  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

83.25 %     

4. รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

95.20 %     

5. รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ 
ที่ดี 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

89.00 %     

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

68.42 %     
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ในแตละตัวบงชี้  (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดี  ≥  74 % 
พอใช  60 – 74 % 
ปรับปรุง < 60 % 

94.20 %     

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

ดี  ≥  59 % 
พอใช  50 – 59 % 
ปรับปรุง < 50 % 

99.00 %     

9. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค   
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ดี  4.00 – 5.00 
พอใช  3.50 – 3.99 
ปรับปรุง  1.00 – 3.49 

3.67     
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

10. ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนาตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

ดี  ≥  79 % 
พอใช  75 – 79 % 
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     

11. ระดับคุณภาพของการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการ
ฝกทักษะวิชาชีพ  มีการฝก
ปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอน 

ดี  ≥  74 %    
พอใช  60 – 74 %    
ปรับปรุง < 60 %  
ของรายวิชาที่เปดสอน 

95.00 %     

12. รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  
อุปกรณ  ครุภัณฑ  สําหรับ 
การจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม  พอเพียงและทันสมัย 

ดี  ≥  15 %    
พอใช  10 – 15 %    
ปรับปรุง < 10 %  
ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด 

6.41     

13. ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา 

ดี  =  1 คน : 1  เครื่อง 
พอใช  =  2 คน : 1 เครื่อง 
ปรับปรุง = 3 คน:1เครื่อง 

3 : 1     

14. ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
หองเรียน  หองปฎิบัติการ   
ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน 
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุด 

ดี =  ปฎิบัติได  
              2  องคประกอบ  
พอใช  =  ปฎิบัติได  
              1องคประกอบ  
ปรับปรุง =  ปฎิบัติไมได 

3 
องคประกอบ 
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74 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแตละตัวบงชี้  (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

15. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ในสถานศึกษา 

ดี  ≥  70 %    
พอใช  60 – 70 %    
ปรับปรุง < 60 %  

77.40 %     

16. รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ดี  ≥  89 %    
พอใช  75 – 89 %    
ปรับปรุง < 75 %  

100 %     

17. จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุน 
การจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดี  ≥  19  ครั้ง    
พอใช  15 – 19  ครั้ง   
ปรับปรุง < 15   ครั้ง  

35  ครั้ง     

18. จํานวนสถานประกอบการ 
ที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

ดี  ≥  14  แหง    
พอใช  10 – 14   แหง 
ปรับปรุง < 10   แหง 

54  แหง     

19. จํานวนคน-ช่ัวโมงของ
ผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน 

ดี  ≥  89 %    
พอใช  75 – 89 %    
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     

20. อัตราสวนของผูสอนประจํา
ที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา 

ดี  ≥  89 %    
พอใช  75 – 89 %    
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     

21. อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน 

ดี  =     ครู  1 คน /  
         ผูเรียนนอยกวา 25 คน 
พอใช  =  ครู 1 คน /  
               ผูเรียน 25 - 30 คน 
ปรับปรุง  =  ครู 1 คน /  
         ผูเรียนมากกวา 30 คน 

1 : 14     
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75 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

22. จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 

ดี  ≥  25  ครั้ง 
พอใช  20 - 25  ครั้ง 
ปรับปรุง < 20  ครั้ง 

30  ครั้ง     

23. จํานวนครั้งของการจัด 
บริการตรวจสอบสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

ดี  ≥  90 %    
พอใช  80 – 90 %    
ปรับปรุง < 80 %  
ของผูเรียนที่ไดรับการตรวจ 

100 %     

24. รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคัน  เมื่อเทียบกับแรกเขา 

ดี  ≤  31 %    
พอใช  31 – 40 %    
ปรับปรุง > 40 %  

5.43 %     

25. จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม 
ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ดี  ≥  80 % 
พอใช  75 - 80 % 
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     

26. จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ดี  ≥  80 % 
พอใช  75 - 80 % 
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     
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76 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

27. จํานวนและประสิทธิผลของ 
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ดี  ≥  12   ครั้ง 
พอใช  10 - 12  ครั้ง 
ปรับปรุง < 10  ครั้ง 
 

15  ครั้ง     

28. รอยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ตองบประมาณทั้งหมด 

ดี  ≥  0.20  %    
พอใช  0.11 - 0.20 %    
ปรับปรุง < 0.11 %  
 

1.91 %     
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77 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

29. จํานวนนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน   
การประกอบอาชีพและ/หรือ 
การพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขัน
ในระดับชาติ 

ดี  ≥  80 % 
พอใช  75 – 80 % 
ปรับปรุง < 75 % 

100 %     

30. รอยละของงบประมาณที่ใช
ในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานตอ
งบประมาณทั้งหมด 

ดี  ≥  1.00 %    
พอใช  0.50 – 1.00 %    
ปรับปรุง < 0.50 %  
 

1.65 %     

31. จํานวนครั้งและชองทาง 
การเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

ดี  ≥  4 ครั้ง    
พอใช  3 – 4 ครัง้    
ปรับปรุง < 3 ครั้ง 
 

7  ครั้ง     
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธ์ิผล 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

32. ระดับคุณภาพการบริหาร
ของผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมขอประชาคม
อาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  
ตรวจสอบได 

ดี  ≥  6 ขอ 
พอใช  5 – 6 ขอ 
ปรับปรุง < 5 ขอ 

100  %     

33. รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง  
เหมาะสม 

ดี  ≥  90 %    
พอใช  85 – 90 %    
ปรับปรุง < 85 %  
 

72.22 %     

34. ระดับคุณภาพของการจัด 
ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา 

ดี  ≥  1 - 4 ขอ   
พอใช  1 – 3 ขอ    
ปรับปรุง < 1 – 2 ขอ  
 

5  ขอ     
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
คุณภาพการอาชีวศึกษา  6  มาตรฐาน  34  ตัวบงชี ้

 
จุดเดนมาตรฐานที่ 1 

1. มีการดําเนนิการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนด 

2. ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ทั้งในดานการฟง  การอาน  การเขียนและการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

3. ผูสอนสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถดานการศึกษา  คนควาขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  สามารถเขียน Webpaper  ตลอดจน
พัฒนาใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

4. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมคานิยมที่ดใีนวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนษุยสัมพันธที่ด ี
5. ผูเรียนสอบผานขอสอบมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑสูง 
6. ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดงานทําและสามารถศึกษาตอได 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ปญหานักศกึษาออกกลางคัน 
2. การเพิ่มจํานวนนักศกึษาที่เขาเรียนใหมในหลักสูตรตาง ๆ  ใหมากขึน้ 

 
แนวทางการพฒันา 

1. จัดระบบกลไกติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอผานอาจารยที่ปรึกษาและ
แผนกวิชา  เพือ่ชวยแกปญหาการเรียนอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรสรางจุดเดนที่ชัดเจนของตนเองขึ้นใหมคีวามแตกตางกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อจูง
ใจใหนักศกึษามาเรียนเพิ่มขึน้ 

3. สถานศึกษาควรไดมีการจัดทําระบบขอมูลในการติดตามนักศึกษาที่ออกไประหวางภาคเรียนและ
วิเคราะหหาสาเหตุ  ซ่ึงจะชวยลดการออกของนักศึกษาได 

4. เนนประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขมแข็งและความเชื่อมั่นเพื่อหนัมาสนใจเรียนที่สถานศึกษา 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 2 

1. สถานศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนที่หลากหลายและนักศึกษาไดมกีารปฎิบัติจริง 
2. มีการปรับแผนการเรียนใหสอดคลองกับฐานสมรรถนะของแตละสาขาวิชา  ซ่ึงตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ 
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรูที่บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. มีกิจกรรมโครงการตาง ๆ จํานวนมากพรอมการรายงานและติดตามผลรวมถึงความสัมพันธที่ดีกับ

ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ  
5. มีผูเชี่ยวชาญในแตละดานมาใหความรูกับนักศึกษาทุกสาขาเปนอยางด ี

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณครุภณัฑสําหรับการเรียนการสอนใหเพียงพอ
ตอความตองการและมีความทันสมัยนอย 

2. การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)  ควรคํานึงถึงความเปนมาตรฐานของขอสอบที่
ใชทดสอบ 

3. ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเพียงพอตอนกัศึกษา 
 
แนวทางการพฒันา 

1. กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชพี  (VQ)  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพจริงมี
เครื่องมือวัดและประเมินที่เปนมาตรฐานผานวิเคราะหคุณภาพ มีความเชื่อมั่นและมอํีานาจจําแนก 

2. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนโดยรวมดวยการจัดความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ วัสดุสําหรับ
การเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 3 

1. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงและไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและอบายมุข 
3. ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ  เปนผูนาํ

และผูติดตามที่ดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณแีละการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ครูทุกคนควรติดตามดูแลนกัศึกษาไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอยางใกลชิดและตอเนื่องเพื่อปองกัน
การเกิดปญหาตาง ๆ  ในระยะยาว 

 
แนวทางการพฒันา 

1. สถานศึกษาควรประสานกบัชุนชน  เพื่อชวยเหลือในเรือ่งอนุรักษส่ิงแวดลอม  ประเพณี  
วัฒนธรรมเพือ่สรางความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาไดมีการตรวจสารเสพติด  ปการศึกษาละ  2  คร้ัง 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 4 
1. สถานศึกษาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา ชุมชนและสรางงานสรางรายได

ใหกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ควรเพิ่มงบประมาณจัดสรรในดานการใหบริการชุมชน 
 
แนวทางการพฒันา 

1. เพิ่มพื้นที่ชุมชนในการใหบริการอาชีพเพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษา 
2. ประชาสัมพันธเชิงรุกแกหนวยงานตาง ๆ  
3. กําหนดแผนงานการปฎิบัติงานลวงหนา 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 5 
1. ครู อาจารยและนักศกึษารวมมือกันคิดผลงานตาง ๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันด ี
2. มีการใชงบประมาณในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐงานวิจยัและโครงงาน

เพียงพอ 
3. ครูทุกคนมีผลงานวิจยัของตนเองเพื่อแกปญหาการเรียนและพัฒนาผูเรียน 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ผลงาน  นวัตกรรม  งานวิจัยของนักศึกษาควรพัฒนาคุณภาพใหดยีิ่งขึน้ 
2. จํานวนงบประมาณสนับสนนุจากหนวยงานภายนอกยังนอย  สถานศกึษาควรเพิ่มศกัยภาพในจุดนี้

ดวย 
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํานวตักรรม  งานวจิัย  โครงงานใหกับครูและ

นักศึกษาใหมากกวานี ้
 
แนวทางการปรับปรุง 

1. งานวิจยัควรจดัใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
2. สถานศึกษาควรไดนําเอาปรัชญา  ทิศทางของสถานศึกษาและความตองการของชุมชนมาวิเคราะห

เพื่อพัฒนาผลงาน  นวัตกรรมของตนเองใหเกิดความเดนชัดและใชประโยชนไดอยางทั่วถึง 
3. ควรรวมกับหนวยงานภาครฐัในทองถ่ิน  เชน อบต. กําหนดทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมรวมกนั

และใหความชวยเหลือชุมชนไดอยางยั่งยนื 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 6 

1. ผูบริหารมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษาเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศกึษาเปนอยางด ี

2. การจัดการระบบการบริหารที่เปนระบบและหลักการมสีวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการพัฒนา
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การสรางความตระหนกัและความพยายามใหเกิดขึ้นกบับุคลากรในสถานศึกษาเพือ่การปฎิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกนกัเรียน  นักศกึษา 

4. มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานนิเทศและประเมนิผลการปฎิบัติงานอยางสม่าํเสมอ 
5. การจัดการระบบสารสนเทศและการจดัการเรียนรูของสถานศึกษาอยางเปนระบบทนัสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. สถานศึกษาควรนําเอาขอมลูจากระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานใหมากขึ้นและครอบคลุม

ในทุกดาน 
2. การบริการทุกดานตองเนนเปาหมายที่ผูเรียนเสมอ  จึงจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมคีุณภาพทีด่ียิ่ง ๆ  

ขึ้นไป 
 
แนวทางการพฒันา 

1. การจัดการฝกอบรมใหแกบคุลากรตรงตามสายงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. การจัดสรรบุคลากรใหเพยีงพอกับภาระงาน 
3. ควรไดมีการพฒันาฐานขอมลูที่เปนประโยชนตอชุมชนทีใ่กลเคียงโดยรอบดวยตลอดจนฐานขอมูล

ในดานอื่น ๆ ผูบริการตองเนนผูชวยติดตามขอมูลและใชขอมูลอยูเสมอ  เพื่อใหการบริการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและควรพัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมจึงจะนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูไดในที่สุด 
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