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คํานํา 
 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา  2552   วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน          
ไดจัดทําขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเพื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน   เพื่อทราบถึงสถานภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ เปนขอมูลในการสรางความตระหนัก          
ความพยายามการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการมีสวนรวมในการดําเนินงานจนกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามเปาหมายที่ยอมรับ  เอกสารรายงานผลการประเมินฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานอาชีวศึกษา                 
7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  พรอมบทสรุปสําหรับผูบริหารมาดําเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการและ
กลไกระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงจะชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ ทักษะ  กระบวนการ  บุคลิกภาพ  รวมทั้งคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ     
ในวิชาชีพ 

 เอกสารฉบับนี้นับเปนรายงานสรุปผลการประเมินตนเองที่เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจัดเปนรายงานประจําปของวิทยาลัยฯ   
เพื่อเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนตอไป 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
พฤษภาคม  2552 
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สารบัญ 
                             หนา 

คํานํา             
สารบัญ            
บทสรุปผูบริหาร            
ตอนที่  1   ภาพรวมของสถานศึกษา  

- ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานศึกษา        3 
- ประวัตแิละสภาพทั่วไปของวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ      3 
- สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ / ทําเนียบผูบริหารวิทยาลยัการอาชีพควนขนุน  7 
- สีประจําวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ        7 
- ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน / วิสัยทัศน / พันธกจิ     7 
- เปาประสงค / ยุทธศาสตรวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ      8 
- แผนผังตําแหนงที่ตั้งของวทิยาลัยการอาชีพควนขนนุ      9 
- แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ   10 
- แผนที่แสดงอาณาเขต        11 
- ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ    12 
- ขอมูลจํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามระดับวุฒิการศกึษาสูงสุดและแผนกวิชา  13 
- จํานวนนักศกึษา           14 
- วิธีการดําเนนิการ         15 
- ระบบการประกันคุณภาพวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ     16 
- บทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัย       16 
- หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน        17 
- สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      19 
- สภาพการบรหิาร         21 
- ผลการดําเนินงานที่ผานมาของสถานศึกษา      26 
- การกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน       28 
- แผนพัฒนายุทธศาสตร        31
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สารบัญ  (ตอ) 
                                  หนา 
 
ตอนที่  2   วิธีดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

- มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ     56 
- มาตรฐานที่  2  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน     68 
- มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       83 
- มาตรฐานที่  4  การบริการวชิาชีพสูสังคม      88 
- มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวจิัย       90 
- มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ      94 
-      มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน           97 

ตอนที่  3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา     99 
- สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา                 109 
       คุณภาพการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี ้     

ภาคผนวก      
- คําส่ังวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ที่  076/2553   ลงวันที ่ 23 มีนาคม 2553 
- บันทึกขอความ  ที่  206/2553  ลงวันที่  19  มีนาคม 2553 
- บันทึกขอความ  ที่  219/2553  ลงวันที่  19  มีนาคม 2553 
- บันทึกขอความ  ที่  273/2553  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง   

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  ปการศึกษา  2552 
 

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. จัดหางบประมาณสนับสนุนดานนวัตกรรม การวิจัย รวมถึงงบประมาณวัสดุฝกเพิ่มมากขึ้น 
5.  การบริหารในทุกดานตองเนนเปาหมายคือนักศึกษาและพยายามใชระบบสารสนเทศในการ

บริหารใหเพิ่มขึ้น 
6.  การติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาควรมีระบบอยางตอเนื่องและชัดเจน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาจะตองมีความสอดคลองกับปรัชญาและพันธกิจของสถานศึกษาและ
จุดมุงหมายคือนักศึกษาเปนสําคัญ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อการติดตาม ประเมินและการวิเคราะหนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียน 

3. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนโดยรอบและที่ไกลออกไปและใหนักศึกษาไดแสดงออกในเชิง
วิชาการใหชุมชนไดประจักษ 

4. การพัฒนานวัตกรรม/โครงงานควรสอดคลองกับความตองการของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของและสงเขาประกวดในระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 

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 
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23  กุมภาพนัธ  2540 
  กรมอาชีวศึกษาตอบความเห็นชอบการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุงบกหยวกตาม 

ขอเสนอของจังหวัดพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ            
ไดดําเนินการขออนุญาตการใชที่ดินตอกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 

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 
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ปการศึกษา 2549 
  ผานการประเมินการประกนัคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย สมศ. คร้ังที่  2 
  ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา  ประเภทวิชาชพีขนาดเล็ก  คร้ังที่  2 
ปการศึกษา  2550 

จัดตั้งสถานีวทิยุเพื่อการศกึษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  (R-Radio  Network   
FM.  105.50  MHz.) 

ปการศึกษา  2551 
  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
 
ความดีเดนของสถานศึกษา  
ปการศึกษา  2551  
ระดับจังหวดั  - ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน  อันดับ  1 
ระดับภาค - ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน  อันดับ  3 
ระดับประเทศ -  ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาจดัการศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพไดอยางม ี
                                คุณภาพดีเยีย่ม 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ปงบประมาณ  2552 

ปการศึกษา  2552 
ระดับจังหวดั  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมดีเดนในสถานศกึษา 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการจิตอาสา  วัยกลา  วยัใสใสใจคุณธรรม 
    ดีเดน  อันดบั  2  โดยสํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัพัทลุง 
-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน  อันดบั  1 
-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานดีเดนประเภทที ่ 1  ดานการยกระดับชาง 
    ชุมชน  โครงการ Fix  It  Center 
-   นักศกึษาเปนตัวแทนอาชวีศึกษาจังหวัดเขารวมแขงขนัทักษะวิชาชพีชางยนต ทั้งระดับ  
     ปวช.และระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต 
-   นักศกึษาเปนตัวแทนอาชวีศึกษาจังหวัดเขารวมแขงขนัทักษะวิชาชพีพิมพดีดไทย /  
    อังกฤษ ในการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต 
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ระดับภาค 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมดีเดนอันดับ  2 
    ในสถานศึกษา 
-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชนดีเดน 
     อันดับ  3 
-   นักศกึษาเปนตัวแทนระดบัภาคใตเขาแขงขันทักษะวชิาชีพระดับชาติ ในการแขงขัน

ทักษะพิมพดดีอังกฤษ 
 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2540   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น       
103  ไร  25  ตารางวา  ประกอบดวย                              

ประเภทอาคารเรียนและปฏบิัติการ 
1. อาคารเรียน 3 ช้ัน     1 หลัง 
2. อาคารโรงฝกงาน 3 ช้ัน     1 หลัง 

อาคารประกอบ 
   1.  อาคารหอประชุมชั่วคราว    1 หลัง 
   2.  โรงจอดรถชั่วคราว     1 โรง 

3.  อาคารเรียนชั่วคราว (10 หอง)    1 หลัง 
4.  อาคารปฏิบัติการชั่วคราว    1 หลัง 
5.  อาคารอํานวยการชั่วคราว    1  หลัง 
6.  ปอมยามชัว่คราว     1 หลัง 
7. โรงอาหาร      1 หลัง 
8. หองน้ํา หองสวม     1 หลัง 
9. เสาธง       1  เสา 
10. ระบบประปาบาดาล  ขนาด  50 ม.3   1 ระบบ 
11.  สระน้ํา   ขนาดพื้นที่  6  ไร    3 สระ  
12.  สถานีวิทยุ  FM.105.50    1 สถานี 
13.  โรงจอดรถยนต     1   โรง 
14.  ระบบโทรศัพทภายใน  ภายนอก   2 ระบบ 
15.  ระบบไฟฟา      1 ระบบ 

       อาคารที่พักอาศัย 
             1. บานพักผูบริหารชั่วคราว    1 หลัง  
            2. บานพักครช่ัูวคราว     2 หลัง  
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สถานที่ตัง้วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
เลขที่  214  หมูที่  6  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนนุ  จังหวัดพัทลุง  หางจากศาลากลางจังหวดัพัทลุง    

22    กิโลเมตร       โทรศัพท.     0-7461-7187   ,     0-7461-7198          โทรสาร.     0-7461-7163 
 
ทําเนียบผูบรหิารวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 1. นายสิทธิพงษ      นกแอนหมาน     พ.ศ. 2541 – 2547 

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

สีมวง   :  -   เปนสีประจําพระองค  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่บงบอก
ถึงเอกลักษณไทย  วัฒนธรรมไทย  ความเปนไทย  เปนสีแหงความเขมแข็ง  อดทน  อุตสาหะ  เพื่อนําไปสู
ชัยชนะและความสําเร็จ 

   -  เปนสีประจําจังหวัดพัทลุง  ซ่ึงไดรับฉายาวาดินแดนแหงคนจริง  ถ่ินนักรบ  จึงเปน      
สีแหงความกลาแกรง  อดทน  ของบรรดาศิษย  เปรียบคลายโลหิตแหงองคพระวิษณุกรรม  ซ่ึงเปนเทพเจา    
ดุจพระบิดาของเหลาชางทั้งหลายทั้งปวง  เปนที่รวมจิตใจของเหลาศิษยใหเปนหนึ่งเดียว 
 สีเหลือง  : -   เหลืองหรือเหลืองทอง  เปนสีแหงความอุดมสมบูรณเปรียบเหมือนแผนดินธรรม  
แผนดินทองของไทย  สีเหลืองเปนสีของความอุดมสมบูรณแหงปญญา  สีแหงคุณธรรมของพระศาสนาที่
สงผลใหเกิดความสุขสูมวลมนุษย   สีเหลืองเปนเครื่องหมายที่บงบอกถึงศิษยที่มีคุณธรรมหรือมี
จรรยาบรรณ  หรือวิชาตามสาขาที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพนั้น  ๆ  อยางมีความสุขในสังคม 
  
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

“ วิชาการล้ําเลิศ    ประเสริฐคุณธรรม    กาวนําชุมชน ” 
 
วิสัยทัศน 

เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และการใหบริการวิชาชีพแกเยาวชน  
ชุมชนทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ภายใตจรรยาบรรณ
นําวิชาชีพ  กาวทันเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน  ดํารงชีพภายใตแนวคิดตาม    
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมั่นคง สมดุล และยั่งยืน   ภายในป 2556 
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พันธกิจ 
1.  พัฒนาคุณภาพมุงมั่นความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียนใหเปนผูมคีวามรู ทักษะ ประสบการณ 

โดยยดึหลักคณุธรรมนําความรู 
2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดีภายใต

แนวคดิตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวชิาชีพและ

เสริมสรางความสัมพันธกับชมุชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 
5.  สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนดานทักษะ  และ

เทคโนโลยี 
6.  ใหบริการดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  ชุมชนอยูดีมีสุข 

 
เปาประสงค 

1.  นักศึกษา รอยละ 80 ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
 2.  นักศึกษา รอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต 2.00 ขึ้นไป 
 3.  นักศึกษารอยละ 80 มีคุณธรรม  จริยธรรมในระดับดขีึ้นไป   
 4.  นักศึกษารอยละ 80 จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนด 
 5.  นักศึกษาทกุคน และทกุระดับชั้นจะตองไดรับการเรียนรูและพัฒนาดานไอทีอยางที่สุด 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา 

1.  พัฒนาศักยภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาวิชาชพี 
2.  พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3.  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
4.  สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม 
5.  สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวจิัย 
6.  พัฒนาคุณภาพภาวะผูนําและการจดัการ 
7.  พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
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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 
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แผนผังตําแหนงท่ีตัง้ของวทิยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น. 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 2  กม. 

 2.8  กม. 

ไป จ.นครศรีธรรมราช 

อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 



 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
 

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
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 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 

หัวหนางานแผนงบประมาณ 
 

หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญ-สัมพันธ 

หัวหนาแผนกวิชา 
การบัญชี 

หัวหนางานวัดผล 
และประเมินผล 

หัวหนางานบริหารทั่วไป หัวหนางานการบัญชี หัวหนางานปกครอง หัวหนางานแนะแนวและ 
การจัดหางาน 

 
 

หัวหนางาน 
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางยนต 

หัวหนาแผนกวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

หัวหนางานครูที่ปรึกษา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

หัวหนางานความรวมมือ หัวหนางานพัสดุ 
 

หัวหนางานบุคลากร 

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางไฟฟากําลัง 

หัวหนาแผนกวิชา 
การทองเที่ยว 

หัวหนางานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 

หัวหนางานโครงการพเิศษ
และการบริการชุมชน 

หัวหนางานวิทยบริการ
และหองสมุด 

 
 

หัวหนางานการเงิน หัวหนางานทะเบียน หัวหนางานสงเสริมผลผลิต
การคาและประกอบธุรกิจ 

 
 

หัวหนาแผนกวิชา 
การขาย 

หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวหนางานอาชีวศึกษา
และระบบทวิภาคี หัวหนางาน 

อาคารสถานที่ 
หัวหนางานศูนยขอมูล

สารสนเทศ 
หัวหนางาน

ประชาสัมพันธ 
หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน  

 
 

อิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอน 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)     
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

หัวหนางานวิจัย พฒันา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 10 

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
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ขอมูลเก่ียวกับผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
จํานวน 

ตําแหนง 
ชาย หญิง รวม 

หมายเหตุ 

ผูบริหาร 1 1 2  
ขาราชการครู 2 3 5  
ขาราชการครูไปชวยราชการ 2 1 3  
ขาราชการครูมาชวยราชการ 1 1 2  
ลูกจางประจํา   ( ตําแหนงคร ู) - - -  
ลูกจางประจํา (  ตําแหนงอ่ืน ) - - -  
ลูกจางชั่วคราว 11 10 21  
พนักงานราชการ 3 5 8  
ครูอัตราจาง 8 8 16  
อัตราวาง - - -  

รวม (Total)   57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
ขอมูลผูบริหารและครูจําแนกตามระดับวฒุิการศึกษาสงูสุดและแผนกวิชา 
 

จํานวนคร ู ระดับการศึกษา 
 แผนกวิชา 

ชาย หญิง รวม 
   สูงกวา 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
    ต่ํากวา 
ปริญญาตร ี

หมายเหตุ 

ฝายบริหาร 1 1 2 1 1 -  

แผนกวิชาชางยนต 8 - 8 2 6 -  
แผนกวิชาชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 2 4 1 3 -  
แผนกวิชาการบัญชี - 4 4 3 1 -  
แผนกวิชาการขาย 1 - 1 - 1 -  
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ - 4 4 - 4 -  
แผนกวิชาการทองเที่ยว - 1 1 1 - -  
แผนกวิชาสามัญ - 5 5 - 5 -  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 - 3 - 3 -  

รวม 15 17 32 8 24 -  
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14 
จํานวนนักเรียน  นักศึกษา  ปการศึกษา  2552 
 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน 
(คน) 

ปวช. อุตสาหกรรม 
 
อุตสาหกรรม 
 
พาณิชยกรรม 

เครื่องกล 
 
ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
 
พณิชยการ 

ยานยนต 
ยานยนต  (เรือนจํา) 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 
การบัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การทองเที่ยว 

108 
19 
24 
5 
32 
13 
27 
9 

ปวส. อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 

เครื่องกล 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การตลาด 
การบัญชี 

เทคนิคยานยนต   
เทคโนโลยีสํานักงาน   
เทคโนโลยีสํานักงาน  (เทียบโอน) 
การตลาด  (เทยีบโอน) 
บัญชี   
บัญชี  (เทียบโอน) 

34 
20 
3 
4 
15 
5 

รวมท้ังสิ้น 318 
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15 
วิธีการดําเนินการ 

1. จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยมอบใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ    ตดิตาม  
กํากับ นิเทศ ภายในและรายงานผลการประเมินใหวิทยาลัยเปนภาคเรียน 

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

3. ดานกิจการนักเรียน นักศึกษา มอบใหรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  
กํากับ ติดตามผลและรายงานกิจกรรม โครงการตางๆ ใหดําเนินการถูกตองและเปนไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

4. ดานงบประมาณและการจัดสรร มอบใหรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ กํากับ  
ติดตามผล การใชงบประมาณ ใหถูกตองและตรงตามนโยบาย 

5. งานดานตางๆ ดําเนินการดวยความเรียบรอยและถูกตอง มีความสัมพันธและคอยชวยเหลือ
เกื้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันทําใหการบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง 
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ระบบการประกันคุณภาพวิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  เปนการรายงานสภาพการบริหารและ          

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพร ตอสาธารณชน ไดรับ
การประเมินการประกันภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา         
ดานการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ          ตัวบงชี้ที่   1 - 12 
มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน     ตัวบงชี้ที่  13 - 27 
มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       ตัวบงชี้ที่  28 - 32 
มาตรฐานที่  4   การบริการวชิาชีพสูสังคม      ตัวบงชี้ที่  33 - 34 
มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจยั       ตัวบงชี้ที่  35 - 38 
มาตรฐานที่  6   ภาวะผูนําและการจัดการ      ตัวบงชี้ที่  39 – 41 
มาตรฐานที่  7   มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    ตัวบงชี้ที่  42 – 43 
 

บทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยาลัย 
1. เปนศูนยกลางเพื่อการตอบสนองความตองการ การจัดการเรียนการสอนแกเยาวชนในทองถ่ินและ

บริเวณใกลเคียงที่มีความประสงคจะเรียนสายอาชีพ 

2. เพื่อเปดโอกาสและตอบสนองความตองการเรียนในสายอาชีพ ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยม
และโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการเรียน 

3. เพื่อใหเยาวชนของชาติไดศึกษาวิชาชีพไดอยางกวางขวาง ทั้งเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ทางดานวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) 

4. เพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพสูชุมชน โดยการเปดวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการตางๆ เพื่อเสริมรายได
แกประชาชน เพื่อไดชวยเหลือตัวเองและครอบครัว เชน โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 108  อาชีพ  โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจน 
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17 
หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) 

 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส  เปดสอน สาขางานไฟฟากําลัง 

เปดสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาพณิชยการ    เปดสอน สาขางานบัญชี 

เปดสอน สาขางานการขาย 
เปดสอน สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

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

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต 
 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี    เปดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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3. หลักสูตรระบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชพี 
        1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. )  
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวิชาการบัญชี    เปดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

 -  สาขาวิชาการตลาด    เปดสอน สาขางานการตลาด 
 

4. หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น  พุทธศักราช  2540 
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สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ลักษณะของหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไดดํา เนินการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องในประเภทวิชา                     
ชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง  
2546)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
พุทธศักราช  2540  โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546) 

1. สาขางานยานยนต   5. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2. สาขางานไฟฟากําลัง   6. สาขางานการขาย 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส  7. สาขางานการทองเที่ยว 
4. สาขางานการบัญชี 

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

 1.3 หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช 2540  
1. งานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน  12. ชางซอมเครื่องยนตเล็ก 
2. งานเชื่อมแกสเบื้องตน   13. ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเบื้องตน 
3. งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 14. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมเบื้องตน 
4.การเดินสายไฟฟาภายในบาน  15. การบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 
5. ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 16. ภาษาอังกฤษเบื้องตน 
6. การประดิษฐศิลปะจากงานผา  17. ภาษาไทยเบื้องตน 
7. การจัดทําบรรจุภัณฑ   18. การทําผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน 
8. การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก 19. การประดษิฐของที่ระลึกและของชํารวย 
9. การจัดทําบญัชีรานคา   20. การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
10. บัญชีกองทุนหมูบาน   21. การใชโปรแกรมกราฟฟกส 
11. ชางซอมเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 22. การใชโปรแกรม Microsoft Excel 
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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 
กิจกรรมในแตละภาคเรียน และจะตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรมที่กําหนด  สําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จะเนนครูมีโครงการสอน แผนการสอนสงเสริมการใชส่ือวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการผลิตสื่อการสอนรายวิชา ใหครูมี    การพัฒนาตนเองดานการเรียน   
การสอน ดวยการจัดฝกอบรม หรือใหครู – อาจารยไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เปนการสงเสริม
วิสัยทัศนของครูใหกวางไกลยิ่งขึ้น   

ในสวนของผูเรียนวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ เชน   การจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนั้นยังเนนให
ผูเรียนเปนคนดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนหลายรูปแบบและ
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  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา และฝายแผนงานและความรวมมือ 
ในแตละฝายจะมีการแบงงานออกเปนสวนยอย  เพื่อกระจายความรับผิดชอบใหครอบคลุมและรองรับการ
ปฏิบัติหนาที่ภายในสถานศึกษา  
  2.1.2 การจัดระบบการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหแตละฝายรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอแตงตั้งบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบวิทยาลัยฯ
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 
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2.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการลงเวลาทํางาน การลา การขาด
ราชการ การดําเนินการทางวินัย และการบันทึกทะเบียนประวัติ 

2.4 อํานวยความสะดวกดานการทําบัตรประจําตัวขาราชการ การลาศึกษาตอ การลา
อุปสมบท ฯลฯ 

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 ุ

1. อาคารเรียน 3 ช้ัน 1 - - - /   
2. อาคารโรงฝกงาน 3 ช้ัน 1 - - - /   
3. อาคารหอประชุมชั่วคราว 1 - - - /   
4. อาคารเรียนชั่วคราว  1 - 7 3 /   
5. อาคารปฏิบัติการชั่วคราว
  

1 - - - /   

6. อาคารอํานวยการชั่วคราว
  

1 - 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  2552 

 

หมวด/ประเภทรายรับ เงินงบประมาณ 
เงินรายได
สถานศึกษา 

รวม หมายเหตุ 

งบบุคลากร 3,631,949.74  3,631,949.74  

งบดําเนนิการ 
    -  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
    -  คาสาธารณูปโภค 

 
1,527,300.00 

117,500.00 

 
1,347,225.00 

 

 
2,874,525.00 

117,500.00 

 

งบเงินลงทุน 
    -  คาครุภัณฑ 
    -  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

    
1,846,500.00 
1,200,000.00 

งบเงินอดุหนนุ 
    -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -  ทั่วไป 

 
3,224,900.00 
2,353,710.00 

  
3,224,900.00 
2,353,710.00 

 

รายจายอ่ืน ๆ   60,100.00  60,100.00  

รวม 10,915,459.74 1,347,225.00 12,262,684.74  

คาเสื่อมราคาสินทรัพย   2,937,084.05  

รวมท้ังสิ้น   15,199,768.79  
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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 
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ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของสถานศึกษา 
1. ผลการดําเนนิงานโดยภาพรวม   

1.1 ดานอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ 
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม  อยูในเกณฑพอใชตรงเปาหมายของวิทยาลัย  ที่กําหนด 

ไวตามแผนพฒันาสถานศึกษา  งานและโครงการสําเร็จผลเปนอยางดี มีดังนี ้
- การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในวิทยาลัย  ใหมีความรมร่ืน  สวยงาม  สะอาด   
        เปนระเบยีบและเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
- จัดแยกสัดสวนอาคารเรียน อาคารปฎิบัติงานและอาคารสํานักงานอยางชัดเจน 
- จัดสรางที่นั่งพกัผอนสําหรับนักศึกษาในวทิยาลัย 
- จัดสนามกฬีาสําหรับนักศึกษา 
- การจัดระบบน้าํดื่ม  น้ําใช  ภายในวิทยาลัย 
- การปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน 
- การปรับปรุงโรงอาหาร 
- การปรับปรุงพื้นที่สําหรับการวางโตะนั่งพกัผอน 

1.2  ดานบุคลากร 
ดําเนินการปฏิรูปบุคลากรในการศึกษาอยางตอเนื่อง  ครูทุกคนผานการอบรม  สัมมนา 

และพัฒนาตนเอง  วิทยาลัยจัด โครงการใหสวัสดิการและสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกบุคลากร เชน การศึกษา
ดูงานการคัดเลือกครูดีเดน  การจัดงานเลี้ยงในโอกาสตาง ๆ  และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1.3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายดานหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนการสอน  โดยใชนโยบายการเรียนการสอนที่สําคัญสงเสริมการเรียนวิชาชีพทุกสาขาวิชา  รวมทั้ง
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสงเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย  คุณธรรม
จริยธรรม 

1.4 ดานการบริหารและการจัดการ  
วิทยาลัยฯ  จัดการบริหารและจัดการแบบใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  และ         

การจัดการโดยกําหนดงานและขอมูลตางๆ เปนตัวกําหนดในการดําเนินงาน  อีกทั้งใหครู   นักเรียน    
ผูปกครอง  ชุมชนไดมีสวนรวมโดยจัดประชุมครูทุกเดือน ประชุมผูปกครองในทุก ๆ ภาคเรียนในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ  นอกจากนั้นไดมอบหมายใหครู – อาจารยเปนผูดูแลผูเรียนอยางใกลชิด  โดยครู  
คนหนึ่งจะเปนที่ปรึกษาของผูเรียน  15 – 20  คน  เพื่อดูแลผูเรียนดานการเรียนและพฤติกรรม 
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 1.5  ดานผูเรียน  
  วิทยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและ          
ความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข  ผูเรียนสามารถเขา
แขงขันทักษะดานวิชาชีพชนะเลิศในระดับทองถ่ินและระดับชาติได 
 
2. สภาพเงื่อนไข  ขอจํากัดท่ีเกิดกับสถานศึกษา  ทําใหไมสามารถดําเนนิงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 

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

2.2   ครู – อาจารย   ตองทําหนาที่นอกเหนือจากการสอนทุกคน   รวมทั้งตองปฏิบัติภารกิจเรงดวน
อีกหลายประเภท 

2.3   งบประมาณที่ไดรับเพื่อการใชจายนอยมากไมพอ 
  2.4   สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมมีนอยทั้งดานกีฬา   ที่พักผอน 

2.5   ขาดระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เชน ระบบน้ําประปา   ไฟฟา   โทรศัพทสาธารณะ   
รวมทั้งถนนภายในวิทยาลัยฯ 

2.6   ขาดศูนยวิทยบริการในการดําเนนิงานอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. การกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน 
 

แนวการดําเนนิงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.   การกํากับติดตาม ( Monitoring  ) 
1.1 จัดระบบนเิทศกํากับติดตามการเรียนการสอน 
1.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบนิเทศภายในของ

สถานศึกษา 

   
1.1 โครงการแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
1.2 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ  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 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
 
 
3.3 เกณฑการประเมินมาตรฐานและตัวบงชี ้
 
3.4 จุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษา 
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4.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชวีศึกษา   
      ปการศึกษา  2548 

ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  การประกันคณุภาพภายใน 4 ดี 
มาตรฐานที่ 2  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 4.25 ดี 
มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรยีนการสอนดานอาชีวศึกษา 4.6 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4  นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 3.83 ดี 
มาตรฐานที่ 5  การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสงัคม 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6  การบริหารและการจัดการ 4.5 ดี 

ผลการประเมินระดับสถาบนั 4.35 ดี 
 
ผลการประเมินระดับสถาบนั 
 สรุปผลการประเมินระดับสถาบันมีคาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับดี  ผลการประเมินระดับมาตรฐานได
ระดับดีมาก 2 มาตรฐาน ระดับดี 4 มาตรฐาน และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง  แสดงวา      
ผลการจัดการศึกษาของสถาบันไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 
5. จุดเดนของสถานศึกษา 
 1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทําอยางตอเนื่องและมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตอกรรมการสถานศึกษาและผูสนใจ 
 2. ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
 3. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนปฎิบัติจริงมีเครื่องมือเพียงพอและมีกิจกรรมตาง ๆ 
จํานวนมาก 
 4. มีผลงานนวัตกรรมที่เปนประโยชนในดานการเรียนการสอน 
 5. ใหบริการทางวิชาการตอชุมชนไดมากและไดรับการยอมรับตอชุมชนโดยรอบดวยดี 
 6. ผูบริหารมีภาวะผูนําและครู-อาจารยใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 
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6. จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา 
 1. ควรไดกําหนดจุดยืนที่เดนชัดและพัฒนาใหเปดเปน Best  Practice ขึ้นมา 
 2. หาแนวทางแกไขนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียนและหาวิธีเพิ่มจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนม
ลดลง 
 3. ควรเนนผูเรียนเกิดการสรางงานในระหวางเรียนและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. จัดหางบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยเพิ่มใหมากขึ้น 
 5. การบริหารในทุกดานตองเนนเปาหมายคือนักศึกษาและพยายามใชระบบสารสนเทศในการ
บริหารใหเพิ่มขึ้น 
 
7. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. แผนพัฒนาสถานศึกษาจะตองมีความสอดคลองกับปรัชญาและพันธกิจของสถานศึกษาและมี
จุดมุงหมายคือนักศึกษาเปนสําคัญ 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อการติดตาม ประเมินและการวิเคราะหนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียน 
 3. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนโดยรอบและที่ไกลออกไปและใหนักศึกษาไดแสดงออกในเชิง
วิชาการใหชุมชนไดประจักษ 
 4. การพัฒนานวัตกรรม/โครงงานควรใหสอดคลองกับชุมชน หนวยงานที่อยูโดยรอบ 
 5. สํารวจความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใหการบริการทางวิชาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. พัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมในทุกดานทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนใกลเคียงภายนอก 
เพื่อใหการบริหาร/การวางแผน มีความชัดเจนและสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูได 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาควรไดนําเอาปรัชญาและพันธกิจมากําหนดทิศทางและ Positioning ของตนเอง
เพื่อใหเปนจุดเดนที่เปนไปไดของสถานศึกษา 
 2. ควรพิจารณาสถานศึกษาอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงแลวพัฒนาตนเองใหเกิดความแตกตางอยาง
โดดเดน  โดยตั้งเปาหมายในเวลา 3-5 ป ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากทรัพยากรบุคคลภายใน เครื่องมือ อุปกรณที่
สามารถพัฒนาได 
 3. ควรเนนการประชาสัมพันธสถานศึกษาบาง แตตองมีจุดเดนชัดและแตกตางซึ่งจะชวยให
นักศึกษาหันมาสนใจและจูงใจใหเรียนที่สถานศึกษาแหงนี้ 
 4. พัฒนาสถานศึกษาในทรัพยากรทุกดาน ทั้งดานคน เครื่องมือ งบประมาณและมีการติดตามผล
อยางแทจริง ชัดเจน 
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แผนพฒันายทุธศาสตรและจุดเนนในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธที่  1  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลยุทธที่  2  พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

กลยุทธที่  3  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
กลยุทธที่  4  สงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ              

ไดอยางเหมาะสม 
กลยุทธที่  5  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดี  และพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน 
กลยุทธที่  6  พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่  7  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการทํางาน  การศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
กลยุทธที่  8  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะวิชาชีพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  

และตลาดแรงงาน 
 
ดานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธที่  1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธที่  2  จัดระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง  
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

กลยุทธที่  3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
กลยุทธที่  4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝกปฏิบัติงาน  สาถนที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา

ทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรู 
กลยุทธที่  5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ      

การเรียนรู 
กลยุทธที่  6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
กลยุทธที่  7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งใน

ระบบ  และระบบทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



32 
ดานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลยุทธ  1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ  2  จัดบริการดานสวัสดิการและบริการทั่วไปใหกับผูเรียนอยางทั่วถึง 
กลยุทธ  3  จัดระบบครูที่ปรึกษาในการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 
กลยุทธ  4  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง

ดานบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ 
กลยุทธ  5  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

ดานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
กลยุทธที่  1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกร  ทั้งภาครัฐ  

และเอกชน  เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
กลยุทธที่  2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ

บริการวิชาชีพที่กําหนด 
 

ดานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

กลยุทธที่  1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา 

กลยุทธที่  2  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาต ิ

กลยุทธที่  3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาต ิ

 

ดานที่  6  พัฒนาภาวะผูนําและระบบการจัดการ 
กลยุทธที่  1  พัฒนาภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริการในการผสมผสานความรวมมือของ

บุคลากร 
กลยุทธที่  2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม  จริยธรรมตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่  3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

 

ดานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธที่  1  พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่ 
กําหนดตามชั้นป 

75 
 

78 
 

80 
 

83 
 

85 
 

2.  รอยละของผูเรียนทีไดรับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู 

75 78 80 83 85 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ 

75 
 
 

78 
 
 

80 
 
 

83 
 
 

85 
 
 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะใน
การสื่อสาร  ดานการฟง   
การอาน  การเขียน  และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศ 

75 
 
 

78 
 
 

80 
 
 

83 
 
 

85 
 
 

5.  รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ 
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงาน 
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

75 
 
 

78 
 
 

80 
 
 

83 
 
 

85 
 
 

1.  พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
วิชาชีพตาม 
หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  
สังคม  และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.  พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ
เขาใจในหลักการดาน 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใช 
ในงานอาชีพได 
3.  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใช
ภาษาสื่อสารไดอยาง 
ถูกหองเหมาะสม 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ  
การใชเทคโนโลยีใน 
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 5.  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยมที่ดี  และพัฒนา 
บุคลิกภาพของผูเรียน 
6.  พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรตามเกณฑ 

6.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมทีดีงาม 
ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธที่ดี 

75 
 

78 
 

80 
 

83 
 

85 
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34 
ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา (ตอ) 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

75 78 80 83 85 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

75 78 80 83 85 

9.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

75 78 80 83 85 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงทีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

75 78 80 83 85 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําในสถานประกอบการ  /  
ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 

60 63 67 71 75 

7.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะในการหางานทําการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอิสระหลัง
สําเร็จการศึกษา 
8.  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  
วิชาชีพตรงตามความ 
ตองการของสถานประกอบการ  และ
ตลาดแรงงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

4 4.2 4.4 4.6 4.8 
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35 
ดานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
1.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพ 

75 80 85 90 100 

2.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

75 80 85 90 100 

2.1  ระดับความพึงพอใจของผูเรียน
ตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

2.2  รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

3.  จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอรในแตละครั้งของ     
การเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

4.  ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน  หองปฏิบัติการโรง
ฝกงานนั้นที่ฝกปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  โดย
พิจารณาจากขอ  3.1  -  3.4   

ปฏิบัติ
ทุกขอ  
3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ  
3.1-3.4 

ปฏิบัติ 
ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกขอ  

1-4 

4.1  ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนยวิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

1.  รวมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
2.  จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  โดย 
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็ม 
ตามศักยภาพ 
3.  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
และเพียงพอในแต 
ละสาขาวิชา 
4.  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ปฏิบัติงาน  
สถานที่ศึกษา 
คนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา      
สถานประกอบการและแหลงการ
เรียนรูอื่น  ๆ 
5.  จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมและสิ่ง 
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 
6.  พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

4.2  ระดับความเหมาะสมในการจัด
ใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 
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36 
ดานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (ตอ) 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
5.  รอยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยาง
มีคุณภาพ 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ 

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

6.  รอยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาใน
วิชาชีพที่สอนหรือตามที่ที่
รับผิดชอบ 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

7.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

7.1  จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และ
ระบบปกติ 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้น
ไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

7.2  รอยละของสาขาวิชาที่มีการ
จัดหาผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนา
ผูเรียน 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

7.3  รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน
ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ตอผูเรียนตามเกณฑผูสอน  1  คน  
ตอผูเรียนไมเกิน  35  คน 

100% 100% 100% 100% 100% 

7.  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและระบบทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
  
  

7.4  อัตราสวนผูสอนประจําตอ
ผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา 
25 คน 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 
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37 
ดานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
ตัวบงช้ีที่  28  จํานวนครั้งที่จัด
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

ตัวบงช้ีที่  29  จํานวนครั้งที่
จัดบริการตรวจสารเสพติด 

1  คร้ัง/
80 

1  คร้ัง/
85 

1  คร้ัง/
90 

1  คร้ัง/
95 

1  คร้ัง/
100 

ตัวบงช้ีที่  30  รอยละของผูเรียนที่
ออกกลางคัน 

30% 29% 28% 27% 25% 

ตัวบงช้ีที่  31  จํานวนครั้ง  และ
ประเภทกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

1.  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษา
ผูเรียนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  จัดบริการดานสวัสดิการและบริการ
ทั่วไปใหกับผูเรียนอยางทั่วถึง 
3.  จัดระบบครูที่ปรึกษาในการดูแล
ผูเรียนอยางใกลชิด 
4.  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรมคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ 
5.  จัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ีที่  32  จํานวนครั้งและ
ประเภทกิจกรรมที่สงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 
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38 
ดานที่  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 

 -  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

 -  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความ
ตองการของชุมชนสังคม  องคการ  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
-  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาชีพอยางเปน 
ระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด 

 -  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ  
และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

0.2 0.21 2.2 0.23 0.24 
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39 
ดานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
 -  รอยละของสาขางานทั้งหลักสูตร  
ปวช.  และ  ปวส.ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 -  รอยละของงบประมาณที่ใชจริง
ในการดําเนินงานตองบประมาณตอ
งบดําเนินการยกเวนงบลงทุน 

0.50 
 

0.60 
 

0.70 
 

0.80 
 

1.00 
 

 -  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพหรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

กลยุทธที่  5.1  สงเสริม  สนับสนุนให
มีการสรางและ 
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน 
ที่นําไปใชในการพัฒนา 
กลยุทธที่  5.2  จัดสรรงบประมาณใน
การสราง  พัฒนา   
และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน 
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน  ชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติ 
กลยุทธที่  5.3  จัดการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการสรางและ 
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน 
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน  ชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติ 

 -  จํานวนครั้งและจํานวนชองทาง
ของการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน 

2  ช้ิน 
 
 
 

2  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
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40 
ดานที่  6  พัฒนาภาวะผูนําและระบบการจัดการ 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
 -  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่มีคุณภาพ 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

 -  รอยละของครูที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ   
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

90 
 

90.50 
 

91 
 

91.50 
 

92 
 

กลยุทธที่  39  พัฒนาภาวะผูนําและการ
มีวิสัยทัศนของ 
ผูบริหารในการผสมผสานความ
รวมมือของบุคลากรใน 
สถานศึกษาและหนวยงาน  หรือ
บุคลากรภายนอกใหเขา 
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่  40  จัดระบบการดูแล
บุคลากรของสถานศึกษา 
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่  41  จัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู 
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม 
 

 -  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ   
และการจัดการความรู 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
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41 
ดานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 

 

เปาหมาย 
กลยุทธ  (Strategy) ตัวชี้วัด  (KPI) ป  

2552 
ป  

2553 
ป  

2554 
ป  

2555 
ป  

2556 
พัฒนาระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในมีการปฏิบัติครบทั้ง  
5  ขอ 

5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
1.  โครงการสอนซอมเสริม 
  
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของผูเรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของผูเรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของผูเรียน 
3.  สัปดาหวิชาการ 
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของผูเรียน 
3.  สัปดาหวิชาการ 
4.  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.  สัปดาหวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
  
  
  
  
  
  

1.  สัปดาหวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
และสิ่งประดิษฐนวัตกรรม 
  
  
  
  

1.  สัปดาหวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
และสิ่งประดิษฐนวัตกรรม 
  
  
  
  

1.  สัปดาหวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
และสิ่งประดิษฐนวัตกรรม 
3.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  
  

1.  สัปดาหวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
และสิ่งประดิษฐนวัตกรรม 
3.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4.  กิจกรรมการนําเสนองานวิจัย 
ของผูเรียน 

 
 
 
 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)     
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

42 



  
ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  (ตอ) ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  (ตอ) 

  

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2552 ป  2553 ป  2553 ป  2554 ป  2554 ป  2555 ป  2555 ป  2556 ป  2556 
3.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง 
ภาษาตางประเทศ 
  
  
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
  
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
4.  การจัดตั้งชมรม 
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
4.  การจัดตั้งชมรม 
5.  วันภาษาไทย 

4.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง 
วิชาชีพคอมพิวเตอร 
  
  

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

5.1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 

5.2  กิจกรรมพบอาจารยที่
ปรึกษา 
  

1  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
2.  สัปดาหสุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 

1  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
2.  สัปดาหสุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหนาเสาธง 

1  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
2.  สัปดาหสุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหนาเสาธง 

1  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
2.  สัปดาหสุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหนาเสาธง 
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ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
6.1  โครงการฝกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

6.2  จัดแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

6.3  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

7.1  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษา
ตอ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษา
ตอ 

7.2  โครงการปจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปจฉิมนิเทศ 

7.3  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

3.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
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ดานที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
8.1  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

8.2  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 2.  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 2.  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 2.  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 2.  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 

8.3  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 
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ดานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2552 ป  2553 ป  2553 ป  2554 ป  2554 ป  2555 ป  2555 ป  2556 ป  2556 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

2.  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 

 -  โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ  -  โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ  -  โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ  -  โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ  -  โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน  -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน  -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน  -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน  -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)  
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

46 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



 
ดานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
ตัวบงชี้ที่  28 ตัวบงชี้ที่  28 ตัวบงชี้ที่  28 ตัวบงชี้ที่  28 ตัวบงชี้ที่  28 

1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 
(Home  room) (Home  room) (Home  room) (Home  room) (Home  room) 

2.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 2.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 2.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 2.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 2.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 

3.  โครงการเยี่ยมหอพัก 3.  โครงการเยี่ยมหอพัก 3.  โครงการเยี่ยมหอพัก 3.  โครงการเยี่ยมหอพัก 3.  โครงการเยี่ยมหอพัก 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด สารเสพติด สารเสพติด สารเสพติด สารเสพติด 
ตัวบงชี้ที่  30 ตัวบงชี้ที่  30 ตัวบงชี้ที่  30 ตัวบงชี้ที่  30 ตัวบงชี้ที่  30 

1.  โครงการเครือขายผูปกครอง 1.  โครงการเครือขายผูปกครอง 1.  โครงการเครือขายผูปกครอง 1.  โครงการเครือขายผูปกครอง 1.  โครงการเครือขายผูปกครอง 

2.  โครงการ  Hot  Line  สายดวน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายดวน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายดวน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายดวน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายดวน 
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    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



 
ดานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 

1.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 2.  โครงการประกวดโครงงาน 2.  โครงการประกวดโครงงาน 2.  โครงการประกวดโครงงาน 2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช 
3.  โครงการวันไหวครู 3.  โครงการวันไหวครู 3.  โครงการวันไหวครู 3.  โครงการวันไหวครู 3.  โครงการวันไหวครู 

4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 

5.  โครงการวันสําคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 

5.  โครงการวันสําคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 

5.  โครงการวันสําคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 

5.  โครงการวันสําคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 

5.  โครงการวันสําคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 

6.  โครงการสานสัมพันธฉันทนองพี่ 6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 6.  โครงการสานสัมพันธฉันทนองพี่ 
นองพี่ นองพี่ นองพี่ 

7.  โครงการประกวดคนพันธ  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ  R 

8.  โครงการแขงขันกีฬาภายในอศจ.  ,  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬาภายในอศจ.    
ภาค  ,  ประเทศ 

9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 
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    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



 
ดานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญจิตอาสา 10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม 11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม ปใหม ปใหม ปใหม 

12.  โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 12.  โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 12.  โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 12.  โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 12.  โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 

ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

2.  โครงการรณรงคแตงกายนิยมไทย 2.  โครงการรณรงคแตงกาย 2.  โครงการรณรงคแตงกาย 2.  โครงการรณรงคแตงกาย 2.  โครงการรณรงคแตงกาย 
นิยมไทย นิยมไทย นิยมไทย นิยมไทย 
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    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



 
ดานที่  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
 -  โครงการ  108  อาชีพ  -  โครงการ  108  อาชีพ  -  โครงการ  108  อาชีพ  -  โครงการ  108  อาชีพ  -  โครงการ  108  อาชีพ 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ  -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ  -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ  -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ  -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ  -  การจัดการเรียนการสอนแบบ  -  การจัดการเรียนการสอนแบบ  -  การจัดการเรียนการสอนแบบ  -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ บริการรายวิชาใหเขากับการ บริการรายวิชาใหเขากับการ บริการรายวิชาใหเขากับการ บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน บริการชุมชน บริการชุมชน บริการชุมชน บริการชุมชน 

 -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท. 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา  -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา  -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา  -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา  -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 

ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 
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ดานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

กลยุทธที่  5.1 กลยุทธที่  5.1 กลยุทธที่  5.1 กลยุทธที่  5.1 กลยุทธที่  5.1 
 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน  -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน  -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 
 -  เก็บรวบรวมขอมูลดานงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดานงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดานงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่
ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่
ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่
ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก 
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ดานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

กลยุทธที่  5.3 กลยุทธที่  5.3 กลยุทธที่  5.3 กลยุทธที่  5.3 กลยุทธที่  5.3 
 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  ๆ  
ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  ๆ  
ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  ๆ  
ในทองถิ่น 
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ดานที่  6  พัฒนาภาวะผูนําและระบบการจัดการ ดานที่  6  พัฒนาภาวะผูนําและระบบการจัดการ 

  

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2552 ป  2553 ป  2553 ป  2554 ป  2554 ป  2555 ป  2555 ป  2556 ป  2556 

กลยุทธที่  39         
 -  โครงการอบรมภาวะการเปนผูนํา  -  โครงการอบรมภาวะการเปน

ผูนํา 
 -  โครงการอบรมภาวะการเปน  -  โครงการอบรมภาวะการเปนผูนํา  -  โครงการอบรมภาวะการเปน 
ผูนํา ผูนํา 

 -  โครงการจัดทําแผนพัฒนาประจําป  -  โครงการผูนําในดวงใจ  -  โครงการผูนําในดวงใจ -  โครงการผูนําในดวงใจ -  โครงการผูนําในดวงใจ 

 -  การจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่  -  โครงการคนดีในดวงใจ  -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ 

 -  โครงการจัดทําแผนพัฒนา         
สถานศึกษา  5  ป         

กลยุทธที่  40         
 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 

 -  โครงการอบรมวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 -  โครงการครูดีเดน  -  โครงการครูตนแบบ  -  โครงการครูผูมีคุณธรรม   
 -  โครงการคนดีในดวงใจ       

 -  โครงการครูในดวงใจ         
 -  โครงการเชิดชูคนดีศรีควนขนุน         

 -  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ     
แกครู          
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ดานที่  6  พัฒนาภาวะผูนําและระบบการจัดการ  (ตอ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

กลยุทธที่  41         
 -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan   

   -  โครงการพัฒนาไวเล็ตอินเตอรเน็ต  -  โครงการประกวดการเขียนเว็ป  -  โครงการอบรมการใช  -  โครงการแขงทักษะ  IT 
   -  โครงการความรวมมือเรียนรุกับ  -  โครงการจัดการเรียนรูในสถาน สารสนเทศ  -  โครงการดีเจนอย 
  สถานประกอบการ ประกอบการ   

-  โครงการจัดอบรมนักจัดรายการ     

 -  โครงการปรับปรุงศูนยขอมูล         
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ดานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
 -  โครงการอบรมความรูการ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรูการ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรูการ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรูการ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรูการ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  อบรมใหความรู  -  ตรวจสอบผลการประเมินของป 
ที่ผานมา 

 -  ตรวจสอบผลการประเมินของป 
ที่ผานมา 

 -  ตรวจสอบผลการประเมินของป 
ที่ผานมา 

 -  ตรวจสอบผลการประเมินของป 
ที่ผานมา 

 -  จัดทําคูมือ    

 -  จัดทําแผนประกันคุณภาพ 
แผนกและของวิทยาลัย 

 -  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง 
 -  แจงงานที่เกี่ยวของและผู 

 -  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง 
 -  แจงงานที่เกี่ยวของและผู 

 -  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง 
 -  แจงงานที่เกี่ยวของและผู 

 -  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง 
 -  แจงงานที่เกี่ยวของและผู 

 -  ติดตามนิเทศการดําเนินงาน 
ภายใตระบบ  PDCA 

รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทําโครงการ 
พัฒนาคุณภาพปรากฎในแผน 
พัฒนาและในแผนปฏิบัติการ 

รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทําโครงการ 
พัฒนาคุณภาพปรากฎในแผน 
พัฒนาและในแผนปฏิบัติการ 

รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทําโครงการ 
พัฒนาคุณภาพปรากฎในแผน 
พัฒนาและในแผนปฏิบัติการ 

รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทําโครงการ 
พัฒนาคุณภาพปรากฎในแผน 
พัฒนาและในแผนปฏิบัติการ 

 -  ประเมินคุณภาพ  - ติดตามการดําเนินงานภายใตระบบ  - ติดตามการดําเนินงานภายใตระบบ  - ติดตามการดําเนินงานภายใตระบบ  - ติดตามการดําเนินงานภายใตระบบ 

 -  จัดทํา  SAR  ประจําป PDCA  รองรับการประเมินประกัน PDCA  รองรับการประเมินประกัน PDCA  รองรับการประเมินประกัน PDCA  รองรับการประเมินประกัน 

 -  รายงานผลตอกรมการศึกษา 
และสาธารณชน 

คุณภาพโดย  สมศ. 
  

คุณภาพโดยตนสังกัด 
  

คุณภาพโดยตนสังกัด 
  

คุณภาพโดยตนสังกัด 
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ตอนที่  2   
วิธีดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
ที่กําหนดตามชั้นป  ซ่ึงมีการวางแผนในการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการเพื่อสราง
ความเขาใจในดานการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล  ไดมีการสอนปรับระดับความพรอม
กอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช.  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษา
ในระดับ ปวช. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบวานักศึกษามีปญหาในดานการเรียน          
มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิดตามโครงการเยี่ยมบานนักศึกษา  โดยใหมีครูที่
ปรึกษาทุกหองเรียนมีการพบปะครูที่ปรึกษาเปนประจํา  มีครูดูแลตรวจความเรียบรอยเปนประจําทุกวัน       
มีคณะทํางานฝายปกครองที่เขมแข็ง  มีคณะกรรมการเครือขายดูแลนักศึกษาประกอบดวยบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาและใหครูนํากระบวนการวิจัยมาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนและเนนให
ครูใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาของตนเองได 
 
ความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามโดยไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิ
ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  92.64   อยูในเกณฑ  ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป  มี
ขั้นตอนการดําเนินงานชัดเจน   กําหนดแบบฟอรมในการเทียบโอนผลการเรียนรู  โดยใชแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อใหมีความสมบูรณในการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตร  จัดตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ  ประสานงานครูและคณะกรรมการผูเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ  เกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานและจัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของรายวิชามีการใชส่ือการเรียนการสอนที่
หลากหลายเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงและทํางานอยูในสถานประกอบการ   หรือมีความรู  
ความสามารถ  ที่สามารถโอนผลการเรียนรูได  รูจักการนําเสนอขอมูลตาง  ๆ  ในรูปแบบที่เหมาะสม  รูจัก
วิเคราะหขอมูล  สรุปผลขอมูล  การแปลความหมายขอมูล  โดยฝกใหนักศึกษาจัดทําสรุปผลกิจกรรม
โครงการตาง  ๆ  สําหรับนักศึกษาทุกระดับ 
 
ความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักพยายามและไดดําเนินการนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ความรูและประสบการณของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนในระดับวิชาทั้งสิ้น 9 คนมีการเทียบโอนความรู
ประสบการณและเทียบโอนผลการเรียนทุกคน  ทําใหวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 100   
อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



58 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช 

แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรางความรู  ความเขาใจในหลักการของ
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของรายวิชามีการใชส่ือการเรียน
การสอนที่หลากหลายเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน  รูจักการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม  รูจักการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลขอมูล       
การแปลความหมายขอมูล  โดยการฝกใหนักศึกษาจัดทําสรุปผลกิจกรรมโครงการตาง ๆ  สําหรับนักศึกษา
ทุกระดับ ไดฝกใหนักศึกษารูจักการทําวิจัยอยางงายได  ไดฝกใหนักศึกษารูจักการคิดดอกเบี้ยและทักษะ 
การคํานวณตาง ๆ  ในรูปของการบริหารธนาคารเพื่อการศึกษา  การสรุปผลการทําโครงการขายหรือ         
หารายไดระหวางเรียน  ในโครงการวิชาชีพของทุกแผนกวิชา  การทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต  
สวนในการนําความรูวิชาวิทยาศาสตรมาประยุกตใชนั้น  ไดฝกใหนักศึกษารูจักการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร  การประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช  การทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและหุนยนต  โครงการ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ไดจัดประกวดโครงงาน  โครงการวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  ของแตละสาขา
งานเพื่อใหเกิดความหลากหลายของชิ้นงาน  และมีการแขงขันกันระหวางนักเรียน  นักศึกษาภายในวิทยาลัย  
และนําผลงานของผูชนะเลิศ  และรองตามลําดับประกวดในระดับภาคตอไป 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักพยายามและไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนที่เนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและสามารถนําหลักการของวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใน           
การแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้   คิดเปน      
รอยละ 97.52   อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



59 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี    4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาสือ่สาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน   

และการสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา
ส่ือสาร ดานการฟง  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ทั้งในรายวิชาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ   โดยมีการจัดหองเรียนใหนักเรียนไดฝกทักษะดานภาษาไดดวยตนเองและสามารถ
ฝกทักษะไดตลอดเวลาและทุกสถานการณการเรียนรู  ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน โดย
มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การฝกใหนักเรียนฝกใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียนและหนาเสาธง  การฝกใหนักเรียนเปนผูดําเนินรายการในการจัด
กิจกรรมในหองเรียน การเขียนเรียงความในโอกาสตาง ๆ  การฝกใหนักเรียนเปนผูนําในกิจกรรมของ
รูปแบบชุมชนและองคการนักศึกษา การอบรมการใชภาษา เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะในทางภาษา 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใช
ภาษาสื่อสาร  ทั้งในดานการฟง   การอาน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 57.82  ซ่ึงอยูในเกณฑ  ปรับปรุง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



60 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา 
  และปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักถึงความสําคัญ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูเรียน เพื่อใช
ในการปฎิบัติงานในวิชาชีพ จึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ  ไดพยายามในการพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความรู  ความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพ  และไดเปดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ศูนยอินเตอรเน็ต  หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  
เพื่อใหผูเรียนสามารถไปใชบริการไดนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเรียน
และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 
ความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารุในการคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  สามารถนํามาซึ่งการปฎิบัติงานดาน
วิชาชีพตาง ๆ ซ่ึงทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการคนควาขอมูลโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมใน
การปฎิบัติงานวิชาชีพไดอยาง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ  97.76  ซ่ึงอยู        
ในเกณฑ  ดี   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



61 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักในดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพและดาน
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยการปลูกฝงใหครูและนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  พยายามจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการปลูกฝงและสงเสริมให
นักศึกษาเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม   เชน  การจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรมลูกเสือ     เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  กิจกรรมดนตรี  
กีฬา  นันทนาการและการแสดง  โครงการเสริมสรางวินัยใสใจกฎจราจร  โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและเอดส     โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
โครงการหิ้วปนโตเขาวัด  โครงการอบรมมารยาทไทย  โครงการออกกําลังกายวันละนิดจิตแจมใส    
โครงการพัฒนาผูเรียนตามโครงการ  11  ดี  11  เกง  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซ่ึงสามารถกระตุนให
ผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษา  และไดพยายามพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี    
จากการประเมินตนเองของนักศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 96.23         
อยูในเกณฑ  ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



62 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  7   รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดันให
นักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  และใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษา  เชน  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (พี่สอนนอง)  โครงการอบรมวิชาชีพ
สําหรับผูเรียนทุกชั้นป   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝกในสถานประกอบการและครูผูสอนใน
สถานศึกษา    โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ     โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11 เกง)    
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาตาง ๆ  โครงการรณรงคสงเสริมการอาน    โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการปจฉิมนิเทศ
และกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความตัง้ใจ  มุงมัน่  
ที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผูปกครองคาดหวัง  จัดทําโครงการวันแหงเกียรติยศใหแก
นักเรียน  นักศึกษา  ทุกปการศึกษา  เพื่อสรางแรงเสริมและกระตุนใหนักเรียน  นักศึกษาตั้งเปาหมายใน  
การเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษาและไดพยายามพัฒนาผูเรียน    
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้           
คิดเปนรอยละ 68.42  ซ่ึงอยูในเกณฑ  พอใช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



63 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดันให
นักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  และใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษา  เชน  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (พี่สอนนอง)  โครงการอบรมวิชาชีพ
สําหรับผูเรียนทุกชั้นป   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝกในสถานประกอบการและครูผูสอนใน
สถานศึกษา    โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ     โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11 เกง)    
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาตาง ๆ  โครงการรณรงคสงเสริมการอาน    โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการปจฉิมนิเทศ
และกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความตัง้ใจ  มุงมัน่  
ที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผูปกครองคาดหวัง  จัดทําโครงการวันแหงเกียรติยศใหแก
นักเรียน  นักศึกษา  ทุกปการศึกษา  เพื่อสรางแรงเสริมและกระตุนใหนักเรียน  นักศึกษาตั้งเปาหมายใน  
การเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนดโดยนักศึกษาระดับ  ปวส.จะมีการสวมครุยเหมือนกับ
ระดับปริญญาตรี 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษาและไดพยายามพัฒนาผูเรียน    
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้           
คิดเปนรอยละ 68.42  ซ่ึงอยูในเกณฑ  พอใช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



64 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  9 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี ท่ีผานการประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ   จัดใหมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  มีการวางแผน             
การปฎิบัติงาน   จัดทําคําส่ังครูผูจัดหาขอสอบ  ตรวจขอสอบและสรุปผล  จัดประชุมเพื่อวางแผน              
การดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงและติวเขมนักศึกษากอนทดสอบ 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงอยูในเกณฑ   ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



65 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  10 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ท่ีผานการประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงครูและนักศึกษา  ในการผลักดันใหนักศึกษาทุกคนสามารถสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ    ซ่ึงเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของเกณฑการจบหลักสูตร  โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดพยายามจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของแตละสาขาอาชีพ  เชน  โครงการสงนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพใน       สถานประกอบการ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการ
อบรมเขมกอนออกฝกงาน โครงการวิชาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชา  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  
โครงการหารายได   ระหวางเรียน  โครงการลางแอรชวยชาติ  โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน  
โครงการอาชีวบริการ    โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  เปนตน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  100   ซ่ึงอยูในเกณฑ    ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



66 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  11 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ   

และศึกษาตอภายใน  1  ป 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  จะตองผลิตผูเรียนใหสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได   พยายามจัดการเรียนการสอนที่เนนทั้งดานความรูภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ควบคู
กับการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน หรือสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นโดยไดจัดกิจกรรมโครงการ
ตาง ๆ เชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11  เกง ) โครงการสรางผูประกอบการ รายใหม    โครงการ
จัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาตาง ๆ   
โครงการเทียบเทาผลผลิต  โครงการสรางงานสรางรายได  การจัดกิจกรรมวันไหวครู   การจัดกิจกรรมวัน
คลาย      วันสถาปนาวิทยาลัย  โดยวิทยาลัยคาดหวังวาผลจากการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ดังกลาวจะทาํ
ใหนักศึกษามีความรู  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพ  มีความรัก  ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง
และใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาใน
โอกาสตอไป 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ  ทักษะการปฎิบัติวิชาชีพ    การเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทําใหผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย  สามารถไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกคน   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิ        
ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  100   อยูในเกณฑ  ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



67 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  12 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ของผูสาํเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการตองการ  
เชน  การอบรมดูแลนักศึกษาในดานคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดแทรกอยูใน
ทุกรายวิชา  โดยกําหนดสัดสวนในการใหคะแนนรอยละ  20 ของคะแนนทั้งหมด  โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  โครงการสานสัมพันธ  บาน  วัด  โรงเรียน  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส   
โครงการเยี่ยมบานเยือนศิษย  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพตามการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (11 ดี 11 เกง)  ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะมีความรูความสามารถแลว  ยังไดรับการฝก
ทักษะการอยูรวมกันในสังคม  รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี  นอกจากนั้น  มีระบบการติดตามขอมูลของ
ผูสําเร็จการศึกษา  โดยการแจกไปรษณียบัตรใหแกนักศึกษาทุกคนในวันปจฉิมนิเทศ  และไดสรางความ
ตระหนักใหกับนักศึกษาในการสงขอมูลกลับคืนมายังวิทยาลัยฯ  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปน
อยางดีและวิทยาลัยยังไดสํารวจความพึงพอใจของ   สถานประกอบการเกี่ยวกับผูเรียนดวย   
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหกับครูและนักศึกษา  ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาใน
การใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  ทําใหสถานประกอบการมี
ระดับความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย   ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้                   
คิดเปนรอยละ 3.67  ซ่ึงอยูในเกณฑ  พอใช     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



68 
มาตรฐานที่  2   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  13   รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงานทุกป
การศึกษา ไดพยายามพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาหรือแผนการเรียนที่สอดคลองกับ
ความตองการตลาดแรงงานและชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนการเรียนเสนองานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการดําเนินงานและมีขอมูลการปฎิบัติ
และความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกปการศึกษา เพื่อความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชนมีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100              
อยูในเกณฑ  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



69 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับครูในการปฏิบัติหนาที่การสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ ตามความถนัดและความรูความสามารถ ไดมีคณะกรรมการติดตามนิเทศ  
การสอนของครูในแผนกวิชาและเยี่ยมชมชั้นเรียนและเนนการฝกปฎิบัติจริงในทุกรายวิชา 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามจัดการเรียนรูหลากหลายโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการรายงานผลการปฎิบัติงานใหเกิดคุณภาพครบถวนถูกตอง มีแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ      
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ   ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



70 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  15 ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
     
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามหลักการสอน  เทคนิคการสอน  การใชส่ือการสอนที่ดี              
จนสามารถผลิตกําลังคนอาชีวที่มีคุณภาพ ไดสงเสริมใหผูสอนไดรับการอบรมหลักการสอนและเทคนิค  
การสอนตลอดจนสงเสริมใหผูสอนพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนการ
เรียนของผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้นและครูผูสอนใหความรวมมือและมีการประเมินการจัดการเรียน       
การสอนของผูสอนทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพ    
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  4.65  อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



71 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

อยางเหมาะสม 
  
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่หลักของสถานศึกษา  คือ  ดานการพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นวิทยาลัย
จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน  โดยไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  
ครุภัณฑ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  พอเพียง  และทันสมัย  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  
ทักษะ  ที่ทันสมัย  ตรงตามสมรรถนะรายวิชาครบทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชา ไดจัดสรรงบประมาณแก
สาขาวิชาตามจํานวนนักเรียน  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน  ภายใตขอจํากัดของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากตนสังกัด  และสงเสริมใหมีการสนับสนุนจากนักเรียน  นักศึกษา  และ
ผูปกครองในการฝกปฏิบัติโครงการ  หากรายวิชาใดจัดการประเมินผลเปนชิ้นงานโครงการแลวงบประมาณ
ในสาขาไมเพียงพอ 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณ  ครุภัณฑ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม   พอเพียงและทันสมัย โดยใน
ปงบประมาณ  2552  วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในดานดังกลาว  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์          
ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  11.24  ตองบประมาณทั้งหมด  อยูในเกณฑ  พอใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



72 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของความเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน จึงจัดระดมทรัพยากรจาก
บุคคลภายนอก โดยการรับบริจาคครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเพียงพอตอ       
ความตองการของผูเรียน ทําการประชาสัมพันธการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
ไปยังหนวยงานตาง ๆ และประชาสัมพันธการบริจาคทุนทรัพยในชุมชน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนอัตราสวนนักศึกษา  :  
เครื่องคอมพิวเตอร  =  1 : 1  อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



73 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏบิัตกิาร   
  โรงฝกงาน  พืน้ท่ีฝกปฏบิัตงิานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

และเกิดประโยชนสงูสุด 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฎิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฎิบัติงาน เพื่อใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอน ไดพยายามจัดสถานที่
ตาง ๆ เพื่อใหเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภายในวิทยาลัยฯ รวมทั้งการจัดอาคารเรียน  
อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฎิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ปฎิบัติงานเหมาะสมกับวิชา
ที่เรียน โดยใชหลัก 5 ส  เขามาใชในการบริหารจัดการทําใหสถานที่ดังกลาวมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  ปฎิบัติครบทุกขอ               
อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



74 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  

มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงูสุด 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการและหองสมุด  ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง  หองอินเตอรเน็ต  ที่มีส่ือหลากหลาย  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอและ/หรือ
เหมาะสมแตละสาขาวิชา 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดศูนยวิทยบริการ และหองสมุด    
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หองอินเตอรเน็ต  ที่มีส่ือหลากหลาย  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้  
ปฎิบัติครบทุกขอ    อยูในเกณฑ  ดี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



75 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดระบบความปลอดภัยของการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   
เครื่องจักร  และสภาพแวดลอม  เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง  จึงเนนย้ําใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของได
จัดระบบความปลอดภัยใหเขมแข็ง     โดยใหหองปฏิบัติการ     โรงฝกงาน    ทุกแหงมีปายแสดงคําเตือน
ความปลอดภัย  มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย   มีถังดับเพลิงประจําทุกอาคารเรียน   มีปายแสดงขั้นตอน         
การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร  มีครูคอยใหคําแนะนํา  ดูแลการใชเครื่องมือ  เครื่องจักรใหเกิด              
ความปลอดภัย  มีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอยางเปนระเบียบ  มีการตรวจสภาพของ
อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  กอนใชงานทุกครั้ง    มีการสวมใสอุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ปฎิบัติงาน   มีตูยาสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําทุกแผนกวิชา มีการจัดระบบการจราจร โดยแยก
ทางรถยนตและทางเดินเทาอยางชัดเจน  ไดจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อ
ความเหมาะสมกับวิชาเรียน  และระดมทรัพยากรจากภายนอก  เชนการรับบริจาค  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
การเชาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักเรียน  นักศึกษาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจาํหองศนูย
เทคโนฯ  ตามกําลังงบประมาณที่วิทยาลัยฯ  สามารถดําเนินการได 
 
ความสําเร็จ 
 1.  ขอมูลเชิงประจักษ  จากการที่ครู  บุคลากรที่เกี่ยวของและนักเรียนนักศึกษา ตางตระหนักถึง
ระบบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และความปลอดภัยจากสภาพแวดลอม  ทําให
สถิติของการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา  2552   

2.  จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  ในเรื่องระดับความปลอดภัยในการใชวัสดุ  
อุปกรณ  เครื่องจักร  และเครื่องมือในสถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  ปฏิบัติครบ   
ท้ัง  5  ขอ   อยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



76 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวชิา/สาขางาน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ ไดมีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาในดานตาง ๆ  เชน การตรวจคนอาวุธ การให
นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย  (กันน็อก)  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความปลอดภัยจากสภาพแวดลอม
ตาง ๆ  
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้คิดเปนรอยละ  77.40   อยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



77 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง  ไมวาจะเปนการฝกอบรม    การประชุมสัมมนาทางวิชาการ     การศึกษาดูงาน     การศึกษาตอ  
การไปทัศนศึกษา  ไดพัฒนาใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ    มีวิสัยทัศนกวางไกล
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสงผูบริหาร  ครู และเจาหนาที่ไปศึกษาอบรม  สัมมนาทางวิชาการ       
ไปทัศนศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 94.64  อยูในเกณฑ  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



78 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  23 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก 
  สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามที่จะระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใน
การรวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี  เชน  การใหครูเปนวิทยากรในการใหความรูแกเพื่อนครู  
นักเรียน นักศึกษา  การเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรในการอบรมใหความรูแกครูและนักเรียน 
นักศึกษาการระดมทรัพยากรดานวัสดุและงบประมาณ  ในการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  หุนยนต      
การแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  เปนตน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามในการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อรวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิทยาลัยไดมีการ
ระดมทรัพยากรในปการศึกษา  2552   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก  มากกวา  35  คร้ัง  อยูในเกณฑ     ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



79 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงการจัดการเรียนรูในดานวิชาชีพ  จําเปนตองใหนักศึกษามีทักษะ         
ทางวิชาชีพ  ทักษะทางสังคม  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดและสถานประกอบการบางแหงมี
เครื่องมือ  เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   ไดพยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา  ไดมี
โอกาสไปเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  สําหรับ
นักศึกษาในระบบปกติ  อยางนอย  3  ภาคเรียน  สําหรับนักศึกษาในระบบทวิภาคี  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการทําใหปจจุบัน
มีสถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ 
ตามตัวบงชี้  คิดเปนจํานวน  25  แหง  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



80 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวม 

ในการพัฒนาผูเรียน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ     
ภูมิปญญาทองถ่ิน  มาพัฒนาผูเรียนรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา   ไดพยายามใหนักเรียน  นักศึกษา  
ไดรับความรูที่หลากหลาย  เห็นความสําคัญของ       ภูมิปญญาทองถ่ิน  มีวิสัยทัศนกวางไกล  เปนผูเรียนที่มี
คุณธรรม ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือ  เกง  ดี  มีสุข 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการสรรหาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ          
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน โดยในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ ไดเชิญ
บุคคลภายนอกมารวมในการพัฒนาผูเรียน โดยทุกสาขางานที่จัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน
จํานวน   30  คน  96 ช่ัวโมง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ   100   อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



81 
มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาเปนสิ่งสําคัญ  เพื่อไมใหครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไป  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอน   
มากจนเกินไป  การเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ไดพยายามสรรหาบุคลากรมาทําหนาที่
การสอน  โดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น   การจางครูพิเศษสอน  ที่ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อใหมีจํานวนครู
ที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา  อันจะนําไปสูการมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่
การสอนในสถานศึกษา  โดยในป  2552  โดยมีอัตราสวนของผูสอนตอผูเรียนโดยรวม 1 : 13                    
ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  2 การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
ความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาเปน
ส่ิงสําคัญ  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไปการเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
ไดพยายามสรรหาบุคลากรมาทําหนาที่การสอนโดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น   การจางครูพิเศษสอนที่
ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อใหมีจํานวนครูที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนนักศึกษาอันจะนําไปสูการมี
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่
การสอนในสถานศึกษาดวยงบประมาณที่จํากัด  ทําใหปจจุบันวิทยาลัยฯ มีครูที่ทําหนาที่การสอนประจําอยู
ที่วิทยาลัย  อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของ       
ตัวบงชี้   คิดเปน ผูสอน  1  คน ตอผูเรียน  10  คน  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูทุกคนในดานการดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยมี
การแตงตั้งครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน  หากหองใดมีนักศึกษามากจะแตงตั้งครูที่ปรึกษา 2  คน  และให         
ครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง   พยายามประสานงานกับผูปกครอง
ในการรวมกันดูแลนักเรียนนักศึกษาคนใดมีปญหา นอกจากนั้นยังมีการพบปะนักเรียน นักศึกษาในกรณี
พิเศษ  เชน  การติดตามนักเรียนนักศึกษา   การแกปญหา   การแนะแนวการศึกษาตอ  การใหคําปรึกษาอื่น ๆ 
เปนตน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในหนาที่ของการเปนครูที่ปรึกษาและไดทําหนาที่พบ
นักเรียน นักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง  ทําใหจํานวนครั้งที่ครูที่ปรึกษาทุกคนพบ
นักเรียน นักศึกษา  รวมตลอดปการศึกษา  2552   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนจํานวน  
36  ครั้ง / ป  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักดีวา  การดูแลนักเรียนนักศึกษาใหเปนผูปลอดสารเสพติดเปนส่ิงสําคัญและ
เพื่อเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนสีขาว  จึงได
มีระบบการติดตามแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด  มีคณะกรรมการเครือขายในการดูแลนักเรียนนักศึกษา
ซ่ึงประกอบดวยครู  ตํารวจ  ผูนําทองถ่ิน  เจาของหอพัก  ตัวแทนชาวบาน  ที่อยูบริเวณใกลเคียงกับวิทยาลัย
ฯ ในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาในการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียน ไดพยายามอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาและรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ  มี
นโยบายใหมีการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา       ทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามโดยมีระบบการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาใหเปนผูปลอดจากสารเสพติด  โดยวิทยาลัยฯ ไดทําการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ  1  คร้ัง  
และครบ  100%  ของผูเรียนทั้งหมดในแตละครั้ง และไมพบผูติดสารเสพติด   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  
ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 99.32  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  30 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูและนักเรียน นักศึกษาในการผลักดันใหนักศึกษา
ทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในการดูแล
นักเรียน นักศึกษาและใหความชวยเหลือแกนักเรียน นักศึกษา ไดพยายามจัดโครงการใหนักเรียน นักศึกษา
พบครูที่ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบานสายสัมพันธและดําเนินงานตามระบบวงจร  PDCA 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการดูแลและผลักดันใหนักเรียน 
นักศึกษา ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา        
ในปการศึกษา  2552  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 15.50  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม  ดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   

คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 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  กิจกรรม     
วันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เปนตน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  ทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธทําใหวิทยาลัยมี
การจัดกิจกรรมดังกลาว  ตลอดปการศึกษา  2552  จํานวน  83  คร้ัง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรม        
ครบทั้ง  3  ดาน  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม   
  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนหนาที่อยางหนึ่งของสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม และจะตอง
ปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยวิทยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ภายใตการนําของนักศึกษาองคการวิชาชีพฯ  
เชน  โครงการพี่นองรวมพลังสรางชั้นบรรยากาศ  กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา  โครงการ
สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย  
กิจกรรมวันไหวครูและไวครูชาง  กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ  เปนตน 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปการศึกษา  2552  วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาว  
จํานวน  3  โครงการ  รวม  3  ครั้ง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ดาน  คือ  ดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิข์อง
ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 
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มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี  33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชพี   

 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและการใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชน  ซ่ึงในดานของ      
การใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน   ไดดําเนินการโครงการฝกอบรมสําหรับเยาวชนผูสําเร็จ
การศึกษาตอนตน  การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แกนมัธยม  อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน         
อบรมเยาวชน  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  โครงการชวยเหลือผูประสบภัย  โครงการ 108 อาชีพ 

 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดทํากิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อเปนการใหบริการ
วิชาชีพ    สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  การฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  ทําใหตลอดปการศึกษา  2552  วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการบริการทางวิชาชีพ  จํานวน     
17 โครงการ  และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการอยูในระดับ  ดี  ทุกครั้ง  ทําใหวิทยาลัยฯ          
มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



89 
มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี   34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ  ท่ีใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะ 
  วิชาชพีตองบดําเนินการ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและการใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชน  ซึ่งในดานของ     
การใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ   ไดพยายามสงเสริมความรูเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนและสงเสริมใหนักศึกษาไดฝก
ประสบการณตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยูเปนประจําสม่ําเสมอ   
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน  ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ   คิดเปน           
รอยละ  20.46   ของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ ไมรวมงบลงทุน   ทําให
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



90 
มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  35 จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัยและโครงงาน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี         
การสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา     
การเรียนการสอน  หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบวิชาชีพ  โดยมีการจัดทํา
ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม  โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  และผลงานวิจัยของทั้งครูผูสอนและ
ผูเรียน  ทั้งในระดับ  ปวช. ปวส.   
 
ความสําเร็จ 

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย
และโครงงานวิชาชีพและผลงานวิจัยทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง/ภาคเรียนและระดับ ปวส. 
อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคเรียน  ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้คิดเปนรอยละ  100   อยูในเกณฑ   ดี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



91 
มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  36 จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชนทางวชิาชพีและ/หรือ 
  ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
  วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี        
การสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนทางวิชาชีพและมี
ความสําเร็จในการเผยแพรผลงานในระดับชาติที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ  และ/  หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  มีผลงานทั้งสิ้น  4  ชิ้น  ทําให
วิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้ อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



92 
 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พฒันา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม   

วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหทุกสาขาวิชาดําเนินการจัดทํา สรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและงบประมาณ ไดมีการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษาและหนวยงาน
อ่ืนตองบดําเนินการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  โดยมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ส่ิงประดิษฐ โครงงานวิชาชีพของสถานศึกษาและความรวมมือจากนักศึกษาและหนวยงานอื่นในการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและโครงงานวิชาชีพ 
 
ความสําเร็จ   

จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดสรรงบประมาณตองบดําเนินการใน
การจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ   ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 1.67               
อยูในเกณฑ   ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



93 
มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย  และโครงงาน 
 

ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสนับสนุนผูสอน  บุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชาใหมีการสราง
และพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน  อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ  การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศ
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ   มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฎิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฎิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน /โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานสากล เชน โครงการการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและโครงงาน  โครงงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายาม  โดยสนับสนุนใหผูเรียน ผูสอนใน      
แตละสาขางานไดสรางโครงงานที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ  โดยในปการศึกษา  2552       
โครงงานวิชาชีพมีการเผยแพรโดย  จัดนิทรรศการในงานเปดโลกการศึกษาอาชีวะ ป 52  จํานวน 1 ครั้ง   
สัมมนาโครงงานวิชาชีพ  จํานวน  1  ครั้ง  ประกวดโครงงานวิชาชีพ  1  คร้ัง  และโครงงานวิทยาศาสตร     
มีการจัดประกวด  1  ครั้ง  ส่ิงประดิษฐ  มีการเขารวมประกวดระดับภาคใต  1  คร้ัง   ส่ือนวัตกรรมมีการเขา
ประกวดระดับชาติ  2  คร้ัง   ผลการวิจัยมีการเผยแพรระดับชาติ  1  คร้ังและประกวดนําเสนอภายใน
วิทยาลัย  1  ครั้ง   และจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  จํานวน  2  ครั้ง    ทําใหวิทยาลัยฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   รวม  11  คร้ัง    อยูในเกณฑ  ดี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



94 
มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  39 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพฒันาหรอืแผนยุทธศาสตร 

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

ความตระหนกัและความพยายาม 
 ผูบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนมีการใชภาวะผูนําและ  มีวิสัยทัศน  โดยมี
ความรวมมือของบุคลากรในการเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา  สาขางาน  และแผน
ยุทธศาสตร  รวมทั้งนําสูการปฏิบัติโดยการจัดประชุมระดมสมองและประชุมชี้แจงใหความรูเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได  สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ตั้งไว  
โดยการกระจายอํานาจไปสูสาขาวิชา  มีการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  และพันธกิจรวมกัน  จัดตั้งคําสั่ง
การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร  โดยมอบหมายหนาที่ตามความรู  ความสามารถใหรับผิดชอบทุกป  
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และมีการตรวจสอบประเมินผล  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   
 
ความสําเร็จ 
 วิทยาลัยไดดําเนินการตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
หรือแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได         
ครบท้ัง  8  ขอ  อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2552)        
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 



95 
มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพี 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
 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 ไดสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและ
การไปศึกษาอบรมดูงานเพื่อใหคุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู อีกทั้งยังมีระบบการนิเทศและ
ประเมินผลการปฎิบัติงานอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน  มีความตระหนักและพยายามปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทําใหผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทผานเกณฑ 
การประเมินทุกคนโดยเฉลี่ยไดคะแนนรอยละ 100  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้  คิดเปน            
รอยละ 87.88  อยูในเกณฑ  พอใช 
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มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาซึ่ง
ครอบคลุมขอมูล  9  ดาน  คือ  ขอมูลทั่วไป  ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  ขอมูลบุคลากร      ขอมูลตลาดแรงงาน  
ขอมูลงบประมาณและการเงิน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานที่   ขอมูลหลักสูตรและการสอน และ
ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง  เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการองคกร  นอกจากนี้ยังไดพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกปการศึกษา   ไดจัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตให
สามารถใชงานไดทุกอาคาร  เพื่อสะดวกตอ    การสืบคนขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา            
ไดจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัย  คือ  www.knicec.ac.th  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  
นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งสถานีวิทยุ  R-Radio  Network  FM 105.50 MHz  จากการบริหารทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัด  เพื่อจัดการความรูสูชุมชนในพื้นที่บริการ  อําเภอควนขนุน    อําเภอศรีบรรพต  อําเภอ   
ปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  อําเภอชะอวด  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา   
  
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการจัดระบบสารสนเทศและ         
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  อยางเปนระบบ  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  ทําใหวิทยาลัยฯ  มีขอมูล
พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม  มีผูรับผิดชอบ       
อยางชัดเจน  มีระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงผานเครือขายอินเตอรเน็ต  มีระบบปองกันความปลอดภัย
ของขอมูล   มีการประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยาง  ซ่ึงผล               
การดําเนินการของวิทยาลัยฯ  เปนไปตามเกณฑการตัดสิน  ครบทั้ง  5  ขอ  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้
อยูในเกณฑ   ดี 
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มาตรฐานที่  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี  42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง มีการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในประจําป ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ  ระบบ
การติดตามคุณภาพ  การจัดการประกันคุณภาพโดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ
และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน มีนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ  คณะกรรมการ
ดําเนินงานรับผิดชอบทํางานประกันคุณภาพที่ชัดเจน  มีคูมือการประกันคุณภาพมาตรฐานและเกณฑ      
การประกันคุณภาพ  ตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาที่จะสงผลให
ผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายาม โดยไดดําเนินการตาง ๆ ตามระบบกลไก
ในการประกันคุณภาพภายใน  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้    มีการปฎิบัติครบทั้ง 4 ขอ          
อยูในเกณฑ   ดี 
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มาตรฐานที่  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี  43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสาธารณชน  
มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา  การบริหารใหไดมาตรฐานโดยวิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการตอเนื่องและมีนวัตกรรมคูมือและกอบแนวทางที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ปฎิบัติงานที่ดีนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  มีการนําขอเสนอแนะมาใชพัฒนาปรับปรุงการบริหาร มีการ
ปฎิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA)  มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงาน
ผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสาธารณชน 
   
ความสําเร็จ 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักและพยายาม มีการรายงานประกันคุณภาพภายในตอ
กรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง การบริหารใหไดมาตรฐานและ
จัดทําแผนพัฒนา  มีการดําเนินงานตอเนื่อง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้    มีการปฎิบัติครบ  
ท้ัง  3  ขอ   อยูในเกณฑ   ดี 
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ตอนที่  3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 1. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

92.64 %     ดี  =   มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74
ปรับปรุง  = นอยกวารอยละ 60 ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

 
 2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับ  

การเทียบโอนผลการเรียนรู 
100 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 

พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60  

 3. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ 

97.52 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

 4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
ในการสื่อสารดานการฟง      
การอาน  การเขียน  และ        
การสนทนา  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

57.82 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

 5. รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

97.76 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

 6. รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  คานิยม        
ที่ดีงามในวิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี 

96.23 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ในแตละตัวบงชี้  (ตอ) 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

68.42 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

68.42 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

 
 9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประเมิน

100 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการ

100 %    ดี  =  มากกวารอยละ 74 
พอใช  =  รอยละ 60 -74 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 60 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ  ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

100 %    ดี   =   มากกวารอยละ 59 
พอใช  =  รอยละ 50-59 
ปรับปรุง = นอยกวารอยละ 50 

 
 12. ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ  ที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

3.67 %    คาเฉลีย่ 4.00 – 5.00 = ดี 
คาเฉลีย่ 3.50 – 3.99 = พอใช 
คาเฉลีย่ 1.00 – 3.49 = ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 13. รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ  

100 %    -  ดี  มีรายวิชาที่มีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง  
4  ขอ  มากกวารอยละ  75 
-  พอใช  มีรายวิชาที่มีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง  
4  ขอ  มากกวารอยละ 60-75 
-  ปรับปรุง  มีรายวิชาที่มีผล
การพัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง  
4  ขอ  ต่ํากวารอยละ  60  
หรือไมปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง
เพียงขอเดียว 
 
 

 14. รอยละของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  

100 %     ดี  มากกวารอยละ 75 
พอใช  รอยละ  60-75 
ปรับปรุง  ต่ํากวารอยละ  60 

 15. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ครูผูสอน  

4.65 %    ดี  4.00 – 5.00 
พอใช  3.50 – 3.99 
ปรับปรุง 1.00 - 3.49 

16. รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก 
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม  

-  ดี  มากกวารอยละ  15   
ของงบดําเนินการทัง้หมด 
-  พอใช  รอยละ  10 – 15  
ของงบดําเนินการทัง้หมด 
-  ปรับปรุง  รอยละ  10    
ของงบดําเนินการทัง้หมด 

11.24     

 17. ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา  

1 : 1    - ดี  ผูเรียน : คอมพิวเตอร   
1  คน  ตอ  1  เครื่อง 
-  พอใช  ผูเรียน : 
คอมพิวเตอร  2  คน  ตอ   
1  เคร่ือง 
-  ปรับปรุง  ผูเรียน : 
คอมพิวเตอร  3  คน ขึ้นไป  
ตอ  1  เคร่ือง 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแตละตัวบงชี้  (ตอ) 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 18. ระดับความหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงานพื้นที่ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรีรยนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด  

ปฎิบัติทุกขอ    -  ดี  ปฏิบัติทุกขอ 
-  พอใช  ปฏิบัติขอ1-3 
-  ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ1-2 

 19. ระดับความเหมาะสมในการ
จัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้ต
อการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด 

ปฎิบัติทุกขอ    -  ดี  ปฏิบัติทุกขอ 
-  พอใช  ปฏิบัติ  3  ขอ 
-  ปรับปรุง  ปฏิบัติ  1-2  ขอ 

 20. ระดับความเหมาะสมในการ
จัด ใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 

ปฎิบัติทุกขอ    -  ดี  ปฏิบัติทุกขอ 
-  พอใช  ปฏิบัติ  1-4  ขอ 
-  ปรับปรุง  ปฏิบัติ  1-3  ขอ 

 21. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

77.40 %    -  ดี  มากกวารอยละ  70 
-  พอใช  รอยละ  60-70 
-  ปรับปรุง  รอยละ  60 
 

 22. รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

94.64 %    -  ดี    มากกวารอยละ   89 
-  พอใช       รอยละ  75 -89 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 
 

 23. จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุน   
การจัดการศึกษาอยางมี 

35  ครั้ง    -  ดี  ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอก  25  คร้ังขึ้นไป 
-  พอใช  ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอก  20-24  คร้ัง 
-  ปรับปรุง  ระดมทรัพยากร   
ทั้งภายในและภายนอก  20 คร้ัง 

ประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ในแตละตัวบงชี้ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 24. จํานวนสถานประกอบการที่
มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

25  แหง    -  ดี   สถานประกอบการ  
20 แหงขึ้นไป 
-  พอใช  15 - 19   
สถานประกอบการ 
-  ปรับปรุง   สถานประกอบการ  
นอยกวา  15 แหง 
 

 25. จํานวนคน-ช่ัวโมงของ
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน 

100 %    -  ดี    มากกวารอยละ   89 
-  พอใช       รอยละ  75 -89 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 
 

 26. อัตราสวนของผูสอนประจํา
ที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา 

100 %    -  ดี    รอยละ   100 
-  พอใช       รอยละ  50 - 99 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ 50 
 

 1 คน : 10 คน    27. อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน 

-  ดี    ผูสอน 1 คนตอผูเรียน
นอยกวา  25 คน 
-  พอใช       ผูสอน 1 คนตอ
ผูเรียน  25 – 30  คน 
-  ปรับปรุง   ผูสอน 1 คนตอ
ผูเรียนมากกวา  30 คน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ในแตละตัวบงชี้  
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 36  ครั้ง    28. จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

-  ดี    มากกวา  25  คร้ังตอป 
-  พอใช       20 - 25  คร้ังตอป 
-  ปรับปรุง   นอยกวา  20  คร้ัง
ตอป 

 
 99.32 %    29. จํานวนครั้งของการจัด -  ดี    1 คร้ังตอปและจํานวน

ผูเรียนที่ไดรับการตรวจมากกวา
รอยละ 90 

บริการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

-  พอใช    1 คร้ังตอปและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
รอยละ 80 - 90 
-  ปรับปรุง    1 คร้ังตอปและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
นอยกวารอยละ 80 

 
 15.50 %    30. รอยละของผูเรียนที่ออก

กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

-  ดี    นอยกวารอยละ   31 
-  พอใช       รอยละ  31 - 40 
-  ปรับปรุง   มากกวารอยละ 40 

 
 100 %    31. จํานวนครั้งและประเภทของ

กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม 

-  ดี    มากกวารอยละ   80 
-  พอใช       รอยละ  75 -80 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 

 
ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 100 %    32. จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

-  ดี    มากกวารอยละ   80 
-  พอใช       รอยละ  75 -80 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 17  โครงการ    33. จํานวนและประสิทธิผลของ -  ดี    4  กิจกรรม/โครงการ 
ขึ้นไป กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ -  พอใช      2 - 3  กิจกรรม/
โครงการ 
-  ปรับปรุง  0 - 1  กิจกรรม/
โครงการ 

 
 20.46 %    34. รอยละของงบประมาณใน

การจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 

-  ดี    มากกวารอยละ   0.20 
-  พอใช      รอยละ  0.11 – 0.20 
-  ปรับปรุง  นอยกวารอยละ0.11 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 100 %    35. จํานวนนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ
โครงงาน 

-  ดี    รอยละ   100 
-  พอใช       รอยละ  75 -99 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 

 
 4 ช้ิน    36. จํานวนนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ
โครงงานที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

-  ดี    ตั้งแต  3  ชิ้นขึ้นไป 
-  พอใช       2  ชิ้น  
-  ปรับปรุง   1  ชิ้นหรือนอยกวา 

 

 
 1.67    37. รอยละของงบประมาณที่ใช

ในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานตอ
งบดําเนินการ 

-  ดี    มากกวารอยละ   1.00 
-  พอใช      รอยละ  0.05 – 1.00 
-  ปรับปรุง  นอยกวารอยละ0.50 

 

 
 11  ครั้ง    38. จํานวนครั้งและชองทาง -  ดี    4  คร้ังหรือมากกวา 

-  พอใช      2 – 3 คร้ัง การเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน 

-  ปรับปรุง  1  คร้ังหรือนอยกวา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 39. ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือ
แผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมขอประชาคมอาชีวศึกษา  
ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบ
ได 

ครบ 8 ขอ    -  ดี    ครบ  8  ขอ 
-  พอใช      6 – 7  ขอ 
-  ปรับปรุง  นอยกวา  6  ขอ 

 
 87.88 %    40. รอยละของบุคลากรใน

สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-  ดี    มากกวารอยละ   90 
-  พอใช       รอยละ  85 - 90 
-  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ 85 

 

 
 5 ขอ    41. ระดับคุณภาพของการจัด -  ดี    ปฎิบัติขอ 1 – 4 หรือ 5 ขอ 

-  พอใช       ปฎิบัติขอ 1 – 3  ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา -  ปรับปรุง   ปฎิบัติขอ 1 – 2 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมิน สัมฤทธ์ิผล ขอมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

ตัวบงชี้ท่ี เกณฑการประเมิน 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

 42. ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

ครบ 4 ขอ    -  ดี    ปฎิบัติครบ  4  ขอ 
-  พอใช      ปฎิบัติขอ 1 – 3   
-  ปรับปรุง  ปฎิบัติขอ 1 - 2 

 
 43. ประสิทธิผลของการประกัน

คุณภาพภายใน 
ครบ 3 ขอ    -  ดี    ปฎิบัติครบ  3  ขอ 

-  พอใช      ปฎิบัติขอ 1 – 2 
-  ปรับปรุง  ปฎิบัติขอ 1   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
คุณภาพการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี ้

 
จุดเดนมาตรฐานที่ 1 

1. มีการดําเนนิการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนด 

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

3. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมคานิยมที่ดใีนวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนษุยสัมพันธที่ด ี
4. ผูเรียนสอบผานขอสอบมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑสูง 
5. ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดงานทําและสามารถศึกษาตอได 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. การเพิ่มจํานวนนักศกึษาที่เขาเรียนใหมในหลักสูตรตาง ๆ  ใหมากขึน้ 
2. ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ทั้งในดานการฟง  การอาน  การเขียนและการสนทนา         

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 
แนวทางการพฒันา 

1. จัดระบบกลไกติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอผานอาจารยที่ปรึกษาและ
แผนกวิชา  เพือ่ชวยแกปญหาการเรียนอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรสรางจุดเดนที่ชัดเจนของตนเองขึ้นใหมคีวามแตกตางกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อ    
จูงใจใหนกัศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้น 

3. สถานศึกษาควรไดมีการจัดทําระบบขอมูลในการติดตามนักศึกษาที่ออกไประหวางภาคเรียนและ
วิเคราะหหาสาเหตุ  ซ่ึงจะชวยลดการออกของนักศึกษาได 

4. เนนประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขมแข็งและความเชื่อมั่นเพื่อหนัมาสนใจเรียนที่สถานศึกษา 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 2 

1. สถานศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนที่หลากหลายและนักศึกษาไดมกีารปฎิบัติจริง 
2. มีการปรับแผนการเรียนใหสอดคลองกับฐานสมรรถนะของแตละสาขาวิชา  ซ่ึงตรงตาม          

ความตองการของสถานประกอบการ 
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรูที่บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  เนนผูเรียนเปนสําคัญและผูเรียน

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
4. มีกิจกรรมโครงการตาง ๆ จํานวนมากพรอมการรายงานและติดตามผลรวมถึงความสัมพันธที่ดีกับ

ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ  
5. มีผูเชี่ยวชาญในแตละดานมาใหความรูกับนักศึกษาทุกสาขาเปนอยางด ี
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรมีความเพยีงพอตอนักศึกษา 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณครุภณัฑสําหรับการเรียนการสอนใหเพียงพอ
ตอความตองการและมีความทันสมัยนอย 

 
แนวทางการพฒันา 

1. กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชพี  (VQ)  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพจริงมี
เครื่องมือวัดและประเมินที่เปนมาตรฐานผานวิเคราะหคุณภาพ มีความเชื่อมั่นและมอํีานาจจําแนก 

2. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนโดยรวมดวยการจัดความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ วัสดุสําหรับ
การเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 3 

1. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยการดูของครูที่ปรึกษา 
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. มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานนิเทศและประเมนิผลการปฎิบตัิงานอยางสม่าํเสมอ 
5. การจัดการระบบสารสนเทศและการจดัการเรียนรูของสถานศึกษาอยางเปนระบบทนัสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. สถานศึกษาควรนําเอาขอมลูจากระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานใหมากขึ้นและครอบคลุม

ในทุกดาน 
2. การบริการทุกดานตองเนนเปาหมายที่ผูเรยีนเสมอ  จึงจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมคีุณภาพทีด่ียิ่ง ๆ  

ขึ้นไป 
3. ควรสนับสนุนใหบุคลากรเรยีนคุณวุฒวิิชาชีพใหครบทุกคน 

 
แนวทางการพฒันา 

1. การจัดการฝกอบรมใหแกบคุลากรตรงตามสายงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. การจัดสรรบุคลากรใหเพยีงพอกับภาระงาน 
3. ควรไดมีการพฒันาฐานขอมลูที่เปนประโยชนตอชุมชนทีใ่กลเคียงโดยรอบดวยตลอดจนฐานขอมูล

ในดานอื่น ๆ ผูบริการตองเนนผูชวยติดตามขอมูลและใชขอมูลอยูเสมอ  เพื่อใหการบริการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและควรพัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมจึงจะนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูไดในที่สุด 
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จุดเดนมาตรฐานที่ 7 

1. วิทยาลัยมีระบบกลไกในการระกันคณุภาพทําใหมีการพฒันาคุณภาพอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. ควรจัดเก็บขอมูลเอกสารดานการสนเทศใหเปนระบบและสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพฒันา 

1. จัดระบบกลไกการประกนัคณุภาพใหมีคณุภาพทั้งกระบวนการและสรางความเขาใจอนัดีสําหรับ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 
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