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คํานํา 
 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา  2553   วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ไดจัดทํา
ขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
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ถึงสถานภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ เปนขอมูลในการสรางความตระหนัก   ความพยายามการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในการมีสวนรวมในการดําเนินงานจนกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามเปาหมายที่ยอมรับ  เอกสารรายงานผล
การประเมินฉบับนี้ประกอบดวย รายละเอียดจํานวน 7 ตอน คือ บทสรุปสําหรับผูบริหาร  บทสรุปผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  การดําเนินงานของ
สถานศึกษา    การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้               7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  สรุปและแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  และภาคผนวก    ซ่ึงจะชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานที่กําหนด   โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผู เ รียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ ทักษะ  กระบวนการ  บุคลิกภาพ  รวมทั้งคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ  ใน
วิชาชีพ 

 เอกสารฉบับนี้นับเปนรายงานสรุปผลการประเมินตนเองที่เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจัดเปนรายงานประจําปของวิทยาลัยฯ   เพื่อเผยแพรแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนตอไป 
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ตอนที่  1   บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 

1.  สภาพทั่วไปของสถานศกึษา   
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  มีพื้นที่ทั้งหมด  103  ไร       25  
ตารางวา  
  ตั้งอยู  ณ  บานไสเตียน  เลขที่  214  หมูที่  6  ตําบลชะมวง    อําเภอควนขนุน    จงัหวัดพัทลุง  หาง
จากศาลากลางจังหวดัพัทลุง    22    กิโลเมตร   
 การเดินทางโดยรถยนตใชทางหลวงแผนดิน (ถนนเอเชยี หมายเลข 41)  จากศาลากลางไปทางทิศ
เหนือ    
 การติดตอส่ือสารทาง   โทรศัพท.  0-7461-7187 , 0-7461-7198โทรสาร. 0-7461-7163  
www.knicec.ac.th  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส :Phatthalung04 และR-Radio Network FM.105.50 MHz. 
 ปการศึกษา  2553  จัดการเรียนการสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. ) จํานวน             7  
สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการขาย  และสาขาวิชาการทองเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  
จํานวน  3  สาขาวิชา  ไดแกการบัญชี  คอมพิวเตอรธุรกิจ  และชางยนต  รวม  278  คน  หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน  จํานวน  274  คน  วิชาชีพแกนมัธยม/ประถม  จํานวน 1,374   คน  108  อาชีพ  7,990  คนภายใตการบริหาร
จัดการของนายมานิตย  อักษรกุล  และ  นางปลื้มหทัย  จิตเจตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ   
  
ปรัชญา  
 “วิชาการล้ําเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  กาวนําชุมชน” 

 
วิสัยทัศน 

 
เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และการใหบริการวิชาชีพแกเยาวชน  ชุมชน

ทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ภายใตจรรยาบรรณนําวิชาชีพ  
กาวทันเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน  ดํารงชีพภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมั่นคง สมดุล และยั่งยืน   ภายในป 2556 
 
 
 
 



 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาคุณภาพมุงมั่นความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียนใหเปนผูมีความรู ทักษะ ประสบการณ โดย

ยึดหลักคุณธรรมนําความรู 
2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดีภายใต

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาชีพและ

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 
5.  สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนดานทักษะ  และเทคโนโลยี 
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 และทกุระดับชั้นจะตองไดรับการเรียนรูและพัฒนาดานไอที อยางที่สุด 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 



 

2.  หลักสูตรการเรียนการสอน         
2.1. หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานยานยนต 
-  สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส  เปดสอน สาขางานไฟฟากําลัง 

เปดสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาพณิชยการ   เปดสอน สาขางานบัญชี 

เปดสอน สาขางานการขาย 
เปดสอน สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

-  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  เปดสอน สาขางานการทองเที่ยว 
 
         2.2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงู ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต 
 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี    เปดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. หลักสูตรระบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพ 
2.3.1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

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

เปดสอน สาขางานการขาย 
เปดสอน สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
-  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  เปดสอน สาขางานการทองเที่ยว 

 
         2.3.2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต 
 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวิชาการบัญชี    เปดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   เปดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

 -  สาขาวิชาการตลาด   เปดสอน สาขางานการตลาด 
 2.4  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหลากหลาย  และ  108  อาชีพ 
  -  การรอยมาลยัดอกไมสด       -  การแกะสลักผักและผลไม 
  -  งานจกัสานพลาสติก        -  การประดษิฐของชํารวยและของที่ระลึกฯ 
  -  การทําปาทองโกสังขยาและน้ําเตาหู   -  การบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  -  ชางบริการจกัรยานเบื้องตน        
 2.5  หลักสูตรวิชาชีพเสริมแกนมัธยม/ประถม   
  -  การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน      -  พิมพดดีไทยเบื้องตน 
          -  บัญชีเบื้องตน          -  การประดษิฐของชํารวยและของที่ระลึกฯ 
  -  การใชโปรแกรม  Power Point     -  การใชโปรแกรม  Microsoft Excel 
  -  งานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน       -  ชางติดตั้งไฟฟาภายในบาน 
  -  ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 



 

  3.  สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา) 
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2553  โดย
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้ตามรางสรุปผลดังนี้ 

 
ตารางที่   1  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนด 
ตามชั้นป 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
76.96 ดี 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู  (เทียบกับผูยื่นคํารอง) 
 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

100 ดี 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตร  
และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

77.50 ดี 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

90.04 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน 
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

6.   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  มบีุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

90.25 ดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

47.72 ปรับปรุง 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

-  ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

51.72 
 

ปรับปรุง 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

87.30 ดี 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

85.00 ดี 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

99.00 ดี 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  4.40 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  2  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
(รายวิชาที่มกีารพัฒนาครบ 4 ขอ)   

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการ 
1. ผานการตรวจการเขียนแผนฯจากฝายวิชาการ 
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึก
หลังสอน 
3. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผล 
มีการนําผลมาพัฒนาการจดัการเรียนรูเชนพัฒนา
ส่ือ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

15.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.65 ดี 

16.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม(เทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช10-15  
- ปรับปรุง< 10  

12.60 พอใช 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา      (จํานวนผูเรียน
ตอคร้ังของการเรียนในรายวชิาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร) 

- ดี  1 : 1  
- พอใช 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     

1:1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
-  พอใช ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  ปฏิบัติทุกขอ ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย - ดี ปฏิบัติทุกขอ  ปฏิบัติทุกขอ ดี 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ 
และอุปกรณ  

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติทุกขอ ด ี

21.  ระดับคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
(รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ) 

- ดี >70  
- พอใช60-70  
- ปรับปรุง< 60  

 
81.94 ดี 

22.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

100 ดี 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดั
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-24  
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง   

44 ดี 

24.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคแีละระบบปกต ิ

- ดี >20 แหง  
- พอใช 15-19 แหง  
- ปรับปรุง< 15 แหง  

50 ดี 

25.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน(รอยละของสาขาวิชาที่จัดหา
ผูเชี่ยวชาญ) 
 
 

- ดี >89  
- พอใช 75-89   
- ปรับปรุง< 75            

 
100 ดี 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช 50-99   

100 ดี 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

- ปรับปรุง< 50       
27.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25  

- พอใช 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

8.46 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  3  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

28.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครทูี่
ปรึกษา 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-25   
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง            

30.16 
 

ดี 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน 

- ดี 1คร้ัง >90%  
- พอใช 1คร้ัง 80-90%  
- ปรับปรุง 1คร้ัง<80%    

100 ดี 

30.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา 

- ดี < 31 
- พอใช 31-40   
- ปรับปรุง>40            

22.36 ดี 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 

กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75            

 
100 ดี 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกจิกรรมครบทั้ง 2 
กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75            100 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  4  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

33.  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพฒันา
ชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/
โครงการ     ฝกทักษะวิชาชพีเพื่อการ
ประกอบอาชพีของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช 2-3 กจิกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม           

 
18 ดี 

34.  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชพีตอ
งบดําเนินการ 

- ดี >รอยละ 0.2 
- พอใช   รอยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง นอยกวารอยละ 
  0.11           
 

4.24 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  5  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตวับงชี ้
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

35.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
ระดับชาต ิ

- ดี 100  
ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
รอยละของสาขางานทั้ง 
ปวช. ที่และ ปวส. 

100 ดี 

36.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

- ดี >=3 ชิ้น  
- พอใช 2 ชิ้น   
- ปรับปรุง 1 ชิ้น            

 

3 ดี 

37.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตอ
งบดําเนินการ(ยกเวนงบลงทนุ) 

- ดี >1.00  
- พอใช 0.50-1.00   

- ปรับปรุง< 0.50          
0.63 พอใช 

38.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

- ดี 4คร้ัง 4 ชองทาง  
- พอใช 2-3คร้ัง 2-3ชองทาง   
- ปรับปรุง1คร้ัง 1ชองทาง        

 
11 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 ดี 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่  6  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  
- พอใช 6-7 ขอ 
- ปรับปรุง<6ขอ 8 ดี 

40.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช 85-90   
- ปรับปรุง < 85            

 

100 ดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจดัระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  
- พอใช 1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

5 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  7  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกดิการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  
- พอใช 1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  
- พอใช 1-2   
- ปรับปรุง 1            

 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 ดี 

 
 
4.  จุดเดน-จุดท่ีตองพฒันา  
 จากผลการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  2553  วิทยาลัยการอาชีพ
ควนขนุน  พบวา  วิทยาลัยฯ  สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย  และสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  และ
ส่ิงที่ไดจากการประเมินตนเองทําให  วิทยาลัยฯ  ทราบถึงจุดเดน  จุดทีต่องพัฒนา ซ่ึงเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการ สรางความตระหนกัในภาระหนาทีแ่กบุคลากรครู  และบุคลากรสายสนบัสนุน  ทุกคน เพื่อมุง
ผลสัมฤทธ์ิตอนักเรียน  นักศกึษา  และพัฒนาวิทยาลัยฯ  ใหเปนยอมรับของ  ชุมชน  และสถานประกอบการ
หนวยงานตาง  ๆ  ในอนาคต  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับ  ด ี
 -  จุดเดน  
 1.  ดานผูเรียน  และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีที่หลากหลาย  มุงพัฒนาใหผูเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  เปนคนดี  คนเกง  เปนที่ยอมรับของชุมชน สถาน
ประกอบการ  และหนวยงานตาง  ๆ   
 2.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยฯ  มีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย  ตามความตองการของชุมชน   มี
วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  อาคารสถานที่พรอมอํานวยความสะดวกแกครู  นักเรียน  นักศึกษาไดอยางเพียงพอ 
ทั่วถึง  มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติหนาที่  มีส่ิงแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู 
 3.  ดานกิจการพัฒนาผูเรียน 



 

  วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมหลากหลาย  (5ดี  5เกง)  โดยเนน 
หลักคุณธรรมนําความรู  ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข  ยึดหลักการดําเนินชีวิตโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (3ดี)  เปนที่ยอมรับของชุมชน
สอดคลองกับพันธกิจของสถานศกึษา 
 4.  ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม 
  วิทยาลัยฯ  สงเสริมใหครู  นักเรียนไดมีความตระหนักตอหนาที่ในการสรางน้ําใจใหรัก 
บริการและจิตอาสา  เพื่อบริการวิชาชีพตามความตองการของชุมชน หนวยงาน  หลากหลายทั่วถึง  ตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 

5.  ดานนวัตกรรมและการวิจัย 
  วิทยาลัยฯ  สนับสนุนใหครู  นักเรียน  นักศึกษาในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  สาขางานใหมี
การสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย และโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน  ใชในชีวิตประจําวัน  ใชในการประกอบอาชีพ  ทองถ่ิน  ชุมชนในจังหวัดนําสูการแขงขันระดับภาค
และประเทศ 
 

6. ดานภาวะผูนําและการจดัการ 
ผูบริหารใชภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน  มีการกระจายอํานาจ  เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมี 

สวนรวมในการบริหาร  จัดทําแผนพัฒนา  นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได 
7. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดเปนสวนสําคัญในการ 
บริหารจัดการ  มีการจัดทําอยางตอเนื่อง  และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ  และตนสังกัด  
อยางตอเนื่อง  มุงเนนและสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพระดับบุคคล  และระดับแผนกวิชา 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก     
1. ดานผูเรียน  และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

วิทยาลัยฯ  ควรสงเสริมใหครูที่ปรึกษาใหมีความตระหนักในการประสานความ 
รวมมือกับผูปกครองของนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง  ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    วทิยาลัยฯ  ควรจัดหาระดมเงินทุน  ทรัพยากรอื่น จากประชาคมอาชีวศึกษา  หรือ 

ฃหนวยงานตาง  ๆ  ที่นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณสวนกลางในการจัดซื้อวสัดุฝก  อุปกรณดานการ
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม  ตามเกณฑที่กําหนด 

 
3.  ดานนวัตกรรมและการวิจัย 
    วิทยาลัยฯ  ควรจัดสงเสริม  และสรางความตระหนกัแกครูในการสราง  พัฒนา  



 

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  นวัตกรรมและโครงงาน  พรอมหา  ระดมเงินทนุ  ทรัพยากรอื่น ที่นอกเหนือจากการ
จัดสรรงบประมาณสวนกลางใหเหมาะสม  ตามเกณฑที่กาํหนด 

 
5.  แนวทางพฒันาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 จากการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  มีแนวทางพฒันาการจัด
การศึกษาในอนาคต  ดังนี ้

1. วิทยาลัยฯ  มีการติดตามกํากบัครูผูสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  (ปวช.)  ทุกชั้นป  ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล  ประเมนิผล  โดยใชวธีิการที่หลากหลายและใหประสานกับ
ครูที่ปรึกษา  และผูปกครองอยางใกลชิดเพือ่ความสะดวกในการติดตาม  ดูแล  แกไขปญหาใหแก
นักเรียนภายใตความรวมมือ  รวมแรงรวมใจ 

2. วิทยาลัยฯ  ควรสรางความตระหนกัแกครู  ในการใชวิธีที่หลากหลาย  เหมาะสม  กับสภาพจริงของ
นักเรียน  และประสานความรวมมือกับครูที่ปรึกษาและผูปกครองตอไป 

3. วิทยาลัยฯ  ควรจัดหาระดมเงิน  ทรัพยากรอื่น ที่นอกเหนอืจากการจดัสรรงบประมาณสวนกลางใน
การจัดซื้อวัสดฝุก  อุปกรณดานการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม  ตามเกณฑที่กําหนด 

4. วิทยาลัยฯ  ควรจัดสงเสริม  และสรางความตระหนกัแกครูในการสราง  พัฒนา ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยั  นวัตกรรมและโครงงาน  พรอมหา  ระดมเงินทนุ  ทรัพยากรอืน่ ที่นอกเหนือจากการ
จัดสรรงบประมาณสวนกลางใหเหมาะสม  ตามเกณฑที่กาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่  2 
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี ้

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงชีก้ารประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม สรุปไดดังนี้   
ตัวบงชี้ท่ี  1   ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน  1  ป 
 

หลักสูตร /สาขาวิชา  จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา /ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เก่ียวของ  

 

จํานวน 
ผูสําเร็จ
การศึกษา ไดงานทํา 

สาขาที่
เก่ียวของ 

ประกอบ
อาชีพอิสระ

ศึกษาตอ 
สาขาที่
เก่ียวของ 

รวม 
ท้ังหมด 

รอยละ 

ระดับ  ปวช.       
    สาขาวิชาเครื่องกล 21 2 12 6 20 95.23 
    สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 9 3 - 4 7 77.00 
    สาขาวิชาพาณิชยกรรม 17 2 1 14 17 100.00 

รวมระดับ  ปวช. 47 7 13 24 44 93.61 
ระดับ  ปวส.       
    สาขาวิชาเครื่องกล 14 4 7 3 14 100.00 
    สาขาวิชาการบัญชี 15 1 6 8 15 100.00 
    สาขาวิชาการตลาด 2 2 - - 2 100.00 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร 7 1 2 4 7 100.00 

รวมระดับ  ปวส. 38 8 15 15 38 100.00 
รวมทั้งหมด 85 15 28 39 82 96.47 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  4.82 
* หมายเหตุ เอาขอมูลผูจบในปการศึกษา 2552 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ /หรือศึกษาตอและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน  1  ป 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
X   100  



 

ตัวบงชี้ท่ี  2   ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนในการทํางาน 
 

หลักสูตร /สาขาวิชา  จํานวน 
ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน 
การทดสอบเชิงวิชาการฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช .3     
    สาขาวิชา เครื่องกล 28 22 6 27.27 
    สาขาวิชาไฟฟากําลัง 7 5 1 20.00 
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 3 3 0 0.00 
     สาขาวิชาการขาย 2 2 0 0.00 
     สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 5 0 0.00 
     สาขาวิชาการบัญชี 13 11 4 36.36 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 4 1 25.00 

รวมระดับ  ปวช .3 62 52 12 23.07 
ระดับ  ปวส .2     
    สาขาวิชาเครื่องกล 7 7 1 14.29 
    สาขาวิชาการบัญชี 5 5 5 100.00 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 11 10 7 70.00 

รวมระดับ  ปวส .2 23 22 13 59.09 
รวมทั้งหมด 85 74 25 33.78 

 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ ) แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

 
คะแนนที่ได  เทากับ  1.69 

 
 
 
 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับคะแนนเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
X   100 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3 ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 
 

หลักสูตร /สาขาวิชา  จํานวน 
ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช .3     
    สาขาวิชา เครื่องกล 28 22 22 100.00 
    สาขาวิชาไฟฟากําลัง 7 5 4 80.00 
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 3 3 3 100.00 
    สาขาวิชาการขาย 2 2 2 100.00 
    สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 5 4 80.00 
    สาขาวิชาการบัญชี 13 11 8 72.73 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 4 4 100.00 

รวมระดับ  ปวช .3 62 52 47 90.38 
ระดับ  ปวส .2     
    สาขาวิชาเครื่องกล 7 7 6 85.71 
    สาขาวิชาการบัญชี 5 5 4 80.00 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 11 10 10 100 

รวมระดับ  ปวส .2 23 22 20 100.00 
รวมทั้งหมด 85 74 67 90.54 

 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ ) แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

 
คะแนนที่ได  เทากับ  4.53 
  
 
 

 
 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับคะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
X   100  



 

ตัวบงชี้ท่ี  4  ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน 
 

หลักสูตร /สาขาวิชา  จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

คิดตามจํานวนโครงงานสิ่งประดิษฐ       
ระดับ  ปวช .        
    สาขาวิชาเครื่องกล 28 13 - 2 - 8.3 
    สาขาวิชาไฟฟากําลัง 7 2 - 2 - 2.8 
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 3 1 - - - 0.5 
    สาขาวิชาการขาย 2 1 - - - 0.5 
    สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 1 - - - 0.5 
    สาขาวิชาการบัญชี 13 3 - 1 - 2.4 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 2 - - - 1 

รวมระดับ  ปวช . 62 23 0 5 0 16.5 
ระดับ  ปวส .       
    สาขาวิชาเครื่องกล 5 2 - - - 1 
    สาขาวิชาบัญชี 4 2 - 1 - 1.9 
    สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 11 3 - - - 1.5 

รวมระดับ  ปวส .2 20 7 - 1 - 4.4 
รวมทั้งหมด 82 30 0 6 0 20.9 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

 15 0 5.4 0 20.9 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพผลงาน 0.50  ระดบัภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวดั  ชุมชน ทองถ่ิน  
           0.90  ระดับภาค  1.00  ระดับชาติขึ้นไป   

 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  2.19 

ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลงานที่เปนนวตักรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจยัของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน 

จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ 
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนผูเรียนช้ันปสุดทาย
X   100  



 

 

แผนกวิชา จํานวนครู )คน(  จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชน 
หรือไดรับรางวัล /ระดับคุณภาพผลงาน  

 ประจํา จางสอน> 
9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชาชางยนต 3 4 7 7 - 2 2 7.3 
แผนกวิชาไฟฟากําลัง 1 2 3 3 - 2 - 3.3 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 - 1 1 - - - 0.5 
แผนกวิชาบัญชี 5 - 5 5 - 1 - 3.4 
แผนกวิชาการขาย - 1 1 1 - - - 0.5 
แผนกวิชาการทองเที่ยว - - - - - - - 0 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - 3 3 3 - - - 1.5 
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ 1 3 4 4 - 1 - 2.9 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 1 2 2 - - - 1 

รวมทั้งหมด 12 14 26 26 - 6 2 20.4 
ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
   13 - 5.4 2 20.4 

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา   
0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถ่ิน          0.90  ระดับภาค                    1.00  ระดับชาตขิึ้นไป   
      2)  ครูประจํา= ขาราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน   ขึ้นไป  
สูตรการคํานวณ 
 

 
 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  3.92 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนครูประจําทั้งหมด  
X   100  



 

ตัวบงชี้ท่ี  6  ผลการใหบริการวิชาการ /วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน  
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการพจิารณาที่
ดําเนินการผานเกณฑ 

 1 2 3 4 5 

รวมประเด็น 
การพิจารณา

ท่ี 
ผานเกณฑ 

สรุป 
ผาน/ 
ไมผาน 

ระดับ  ปวช .        
    สาขาวิชาเครื่องกล      5  
    สาขาวิชาไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส      5  
    สาขาวิชาการขาย      5  

    สาขาวิชาการทองเที่ยว      5  

    สาขาวิชาการบัญชี      5  

    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      5  

รวมระดับ  ปวช . 6 6 6 6 6 30/6 = 5  
ระดับ  ปวส .        
    สาขางานเทคนิคยานยนต      5  

    สาขางานการบัญชี      5  

    สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน      5  

รวมระดับ  ปวส .2 3 3 3 3 3 15/3  = 5  

รวมสาขาวิชา/สาขางานทีผ่านเกณฑ 9 9 9 9 9 45/9 = 5  

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ   (แสดงวิธีการคาํนวณตามสูตรการคํานวณ) 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  5 
 
 

 

 

จํานวนสาขาวิชาที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 
X   100  



 

ตัวบงชี้ท่ี  7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการ
พิจารณาที่ 

ดําเนินการผาน
เกณฑ 

 1 2 3 

รวมประเด็น 
การพิจารณา

ท่ี 
ผานเกณฑ 

สรุป 
ผาน/ 
ไมผาน 

ระดับ  ปวช .      
    สาขางานยานยนต    3  

    สาขางานไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส    3  

    สาขางานการขาย    3  

    สาขางานการทองเที่ยว    3  

    สาขางานการบัญชี    3  

    สาขางานคอมพิวเตอร    3  

รวมระดับ  ปวช . 6 6 6 18/3 = 6  

ระดับ  ปวส .      
    สาขางานเทคนิคยานยนต    3  

    สาขางานการบัญชี    3  

    สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน    3  

รวมระดับ  ปวส .2 3 3 3 9/3 = 3  

รวมสาขาวิชา/สาขางานทีผ่านเกณฑ 9 9 9 9  

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ ) แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

 
คะแนนที่ได  เทากับ  5 
 

 

จํานวนสาขาวิชาที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 
 

จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 
X   100  



 

ตัวบงชี้ท่ี  8  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ท่ี  8.1  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไม
มี 

ใช ไมใช 

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด     

2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ ทิศทางและนโยบาย และ
มีการกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

    

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาทีค่รบถวนตามที่กฎหมายกําหนด     

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร/
แผนประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีผลการกํากับตดิตามการ
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

    

5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

    

รวมคะแนนที่ได 5  5  

 
รวมคะแนน  เทากับ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  8.2  ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไม
มี 

ใช ไมใช 

1.  มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของผูบริหาร 
ในการ สรางความรวมมือกับองคกรทองถิน่ตางๆ เพื่อสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามกรอบวิสยัทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมิน
มากําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอ
ความเปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศกึษาและชุมชนทองถิ่น 

    

2.  มีการสรางการมีสวนรวมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดย
มีการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้ง
องคกรอยางนอย 2 คร้ังตอป เปนตน 

    

3.  มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน
ตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน จาง
ครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนนั้น  ๆมาชวยสอน เปนตน 

    

4.  มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมท้ัง
เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบคุลากร พื้นท่ี เคร่ืองมือ 
อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

    

5.  มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
และเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

    

รวมคะแนนที่ได 5  5  
 

รวมคะแนน  เทากับ  10 
 
 
 



 

วิธีคํานวณ ) (ตช.8.1 + ตช.8.2)/2 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  10 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน 
บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ อาคารสถานที่ เปนตน 

    

2.ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบและการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก 

    

3. มีการจัดลําดบัความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน และ
ผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการใช
งานไดจริง 

    

4.มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสนิใจ (ใช
แผนงานโครงการประกอบการตัดสนิใจ เชน มี MIS หรือไม) จน
เกิดผลในทางปฏิบตัิอยางสมํ่าเสมอ 

    

5. มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสงู     

รวมคะแนน 5  5  

 
รวมคะแนนทัง้สิ้น/2   เทากบั  10/2 = 5 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวชิาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย รอยละ 75 
ตอป อยางตอเนื่อง 

    

2.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศกึษา
ใหไดรับทุนการศึกษาหรือทนุวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป 
อยางตอเนื่อง 

    

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศกึษา
ใหไดรับการพฒันาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมกับสถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยาง
นอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

4.สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/
วิชาชีพระดับชุมชน ทองถ่ิน จนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ 
5 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศกึษา
ใหไดรับการพฒันาคุณภาพชวีิตที่เหมาะสมกับความเปนครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยาง
ตอเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 

 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศกึษาจากทกุสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความ
ปลอดภยัภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมกีารปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกดิขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง
อยางตอเนื่อง 

    

2.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศกึษาจากทกุสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดาน
ทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมกีารปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เปนระบบและตอเนื่องและมกีารแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้โดยสามารถควบคุมความเสีย่งใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง 

    

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศกึษาจากทกุสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่ง
เสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทกุหนวยงานมกีาร
ปองกัน/ควบคมุความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องและมกีารแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้
โดยสามารถควบคุมความเสีย่งใหลดลงอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

    



 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
4.  ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศกึษาจากทกุสวน
งานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยง
ดานสงัคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทกุหนวยงานมกีาร
ปองกัน/ควบคมุความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องและมกีารแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้
โดยสามารถควบคุมความเสีย่งใหลดลงอยางตอเนื่อง 

    

5.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศกึษาจากทกุสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดาน
การพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมกีารปองกัน /ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เป ็นระบบและตอเนื่องและมกีารแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้โดยสามารถควบคุมความเสีย่งใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ  10/2 =5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพ 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1.  มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคณุภาพ
ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอยางสมํ่า
เสมอ 

    

2. มีการรวมกนักําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครู
และบุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน 
เปาหมาย กลยทุธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หนาท่ีความรบัผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร ให
สาธารณชนรบัทราบ 

    

3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดย
ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ 75 

    

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตวับงชีพ้รอมทั้งรายงาน
ใหสาธารณชนและหนวยงานตนสงักัดรับทราบ 

    

5 . มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด
ไมนอยกวารอยละ 80 และมแีนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดแีละ
สรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา 
หนวยงานหรือองคกรอ่ืน 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ    10/2 = 5 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี  13  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
และเปล่ียนระดับคุณภาพสงูขึ้น 

    

2.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึน้และเปล่ียนระดับคุณภาพสงูขึ้น 

    

3.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นและเปล่ียนระดับคุณภาพสงูขึ้น 

    

4.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกนัคุณภาพภายใน
เพิ่มขึ้นและเปล่ียนระดับคุณภาพสงูขึ้น 

    

5  . ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปล่ียน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ    10/2 = 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี  14  ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเนนและจดุเดนของสถานศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี  14.1  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตัง้ 
            สถานศึกษา 

 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไม
มี 

ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนปฏิบัตงิานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกจิการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบตัิตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอย
กวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏบิัติอยางตอเนือ่ง 

    

3. มีการประเมินความพงึพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดไีมนอยกวาละ 75 

    

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน 
ทองถิ่นขึ้นไป 

    

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น. 

    

รวมคะแนนที่ได 5  5  

 
รวมคะแนน  เทากับ  10 

 
 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไม
มี 

ใช ไมใช 

1.ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบตังิานโดยระบุเปาหมาย
และกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

    

2.มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบตัิ
ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบตัิอยางตอเนื่อง 

    

3.มีการประเมินความพงึพอใจของประชาคมในสถานศกึษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดไีมนอยกวาละ 75 

    

4.ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบท่ีดีตอ
ชุมชน ทองถิน่ขึ้นไป 

    

5.สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ท่ีแสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น 

    

รวมคะแนนที่ได 5  5  

 
 

รวมคะแนน  เทากับ  10 
วิธีคํานวณ  (ตช.14.1 + ตช.14.2)/2 

 
คะแนนที่ได  เทากับ  10 

 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี  15  การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5  
หมายเหต ุเลือกกิจกรรมที่ 1 คือ การพัฒนาผูเรียนดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  16  การพัฒนาคุณภาพคร ู
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ   10/2 = 5 
หมายเหต ุเลือกกิจกรรมที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรยีนรู (วิทยาลัยฯ เลือกกรณีที่ 1 กบั 2) 
 

กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

 
รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ   10/2 = 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณีเลือกกรณีที่ 3  (ไมเลือก) 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกดิ
วัฒนธรรมท่ีด ี

    

2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงสวยงาม 
อยางมีคุณคาทางสุนทรี 

    

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

    

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกจิกรรม 
และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําาเสมอ 

    

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้ง
องคกร และมีคาตัง้แต 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

    

รวมคะแนน     

 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  18  การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

การปฏิบตั ิ ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ ประเด็นการพจิารณา 

มี ไมมี ใช ไมใช 
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  

 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น/2  เทากับ   10/2 = 5 
 หมายเหตุ เลือกกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่  3 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
3.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                             
 
 3.1.1 ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  มีพื้นที่ทั้งหมด  103  ไร         25  
ตารางวา มีรายละเอียดความเปนมาดังนี ้

พ.ศ. 2539  
คณะกรรมมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎรไดแปรญัติงบประมาณป  2540  ใน 

แผนงานจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มเติมในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ใหม  ป  พ.ศ. 2540  ซ่ึงเปนวิทยาลัย
การอาชีพจํานวน 50 แหงระดับอําเภอ  ซ่ึงกรมอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  โดยทาน
ผูอํานวยการธีรวัฒน บุญเพ็ง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ดําเนินการจัดหาที่ดินเปนสถานที่กอสราง  ซ่ึง
ไดเสนอที่ดินจํานวน  2  แปลง  คือ  ที่สาธารณะประโยชนทุงปาไพร  ตําบลโตนดดวน  และที่สาธารณะ
ประโยชนทุงบกหยวก   ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   ซ่ึงจังหวัดพัทลุง   ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาที่ดินโดยใหนายบัญชา  ถาวรานุรักษ  รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงเปนประธาน  และนาย
สุวพันธ    สุนทรวงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  เปนประธานกรรมการและเลขานุการ 
  
 14  พฤศจิกายน  2539 
  คณะกรรมการมีมติเลือกที่สาธารณะประโยชนทุงบกหยวกตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  
จังหวดัพัทลุง  เปนสถานที่จดัตั้ง 
  

31  ธันวาคม  2539   
  นายสุวิช    รัตนะรัตน  ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  แจงผลการจัดใหอธิบดีกรมอาชีวศกึษา 
ทราบ 

 
                23  กุมภาพนัธ  2540 
  กรมอาชีวศึกษาตอบความเหน็ชอบการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุงบกหยวกตาม 
 ขอเสนอของจังหวดัพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ ไดดําเนินการ 
 ขออนุญาตการใชที่ดินตอกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
              



 

 
               6  มิถุนายน  2540   
  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตอบอนุญาตการใชที่ดินแปลงดังกลาว  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัย 
  การอาชีพควนขนุน  ในพื้นที่  103  ไร  25  ตารางวา 
 
                11  กุมภาพนัธ  2540   
  กรมอาชีวศึกษาแตงตั้ง  นายสิทธิพงษ    นกแอนหมาน  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลยั 
สารพัดชาง นายนุสิต  สุขประจันทร อาจารย  2  วิทยาลยัการอาชีพหวัไทร  และนายสมชาย  นวลใย  อาจารย   
2 วิทยาลยัสารพัดชางภูเก็ต  ทําหนาที่ผูชวยผูประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

 
18  มิถุนายน  2540 

 กระทรวงศกึษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
  

30  กันยายน  2540  
  กอสรางอาคารเรียนชั่วคราวดวยงบประมาณ 

 
ปการศึกษา  2541  

  เปดการเรียนการสอนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2  สาขาวิชา  คือ 
     สาขาวิชาชางยนต  และสาขาวิชาการบญัชี 

 ปการศึกษา  2542  
   เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวชิาชางไฟฟากาํลัง 

                ปการศึกษา  2544   
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี 
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
                 สาขาวิชาการขาย 

                ปการศึกษา  2545 
  ผานการประเมินการประกนัคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. คร้ังที่  1 
  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 
              
 
 ปการศึกษา  2547 



 

  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิค 
ยานยนตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 ปการศึกษา  2548 
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยว 

 ปการศึกษา  2549 
  ผานการประเมินการประกนัคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. คร้ังที่  2 
ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาประเภทวิชาชีพขนาดเล็ก  คร้ังที่  2 

 ปการศึกษา  2550 
  จัดตั้งสถานีวทิยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  (R-Radio  FM  105.50  MHz) 

 ปการศึกษา  2551   
  เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
  
   
  ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  ระยะเวลา  13  ป  ผูบริหารประกอบดวย 
   1.  นายสิทธิพงษ  นกแอนหมาน              พ.ศ.  2541  -  2547 
   2.  นายมานิตย      อักษรกุล               พ.ศ.  2547  -  2553 
   3.  นางปลื้มหทัย  จิตเจตน (รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ)  พ.ศ.  2553-  
ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุมีสีประจําวิทยาลัยคือ  สีมวง  -  เหลือง 
สีมวง   :  -   เปนสีประจําพระองค  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี   

ที่บงบอกถึงเอกลักษณไทย  วัฒนธรรมไทย  ความเปนไทย  เปนสีแหงความเขมแข็ง  อดทน  อุตสาหะ  เพื่อ
นําไปสูชัยชนะและความสําเร็จ 

          
  - เปนสีประจาํจังหวดัพัทลุง  ซ่ึงไดรับฉายาวาดินแดนแหงคนจริง  ถ่ินนักรบ  จงึ 

เปนสีแหงความกลาแกรง  อดทน  ของบรรดาศิษย  เปรยีบคลายโลหิตแหงองคพระวษิณุกรรม  ซ่ึงเปนเทพเจา
ดุจพระบดิาของเหลาชางทั้งหลายทั้งปวง  เปนที่รวมจิตใจของเหลาศิษยใหเปนหนึ่งเดียว 
     สีเหลือง  : -   เหลืองหรือเหลืองทอง  เปนสีแหงความอุดมสมบูรณเปรียบเหมือนแผนดินธรรม  
แผนดินทองของไทย  สีเหลืองเปนสีของความอุดมสมบรูณแหงปญญา  สีแหงคุณธรรมของพระศาสนา  ที่
สงผลใหเกิดความสุขสูมวลมนุษย  สีเหลืองเปนเครื่องหมายที่บงบอกถึงศิษยที่มีคณุธรรม  หรือมีจรรยาบรรณ  
หรือวิชาตามสาขาที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพนั้น  ๆ  อยางมีความสขุในสังคม 
 3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
  วิทยาลัยการอาชีพควน  มีพื้นที่ทั้งหมด  103  ไร  25  ตารางวา ตั้งอยู  ณ  บานไสเตยีน  เลขที่  
214  หมูที่  6  ตําบลชะมวง    อําเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง  หางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง    22    
กิโลเมตร   
  การเดินทางโดยรถยนตใชทางหลวงแผนดิน (ถนนเอเชยี หมายเลข 41)  จากศาลากลางไปทาง
ทิศเหนือ    
 
  การติดตอส่ือสารทาง   โทรศัพท.  0-7461-7187   ,  0-7461-7198    โทรสาร. 0-7461-7163  
www.knicec.ac.th    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส : Phatthalung04    และ  R-Radio Network  FM.  105.50  
MHz. 
 
 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
          -  สภาพชุมชน 
     อําเภอควนขนนุ  ตั้งอยูในจังหวัดพัทลุง  ประกอบดวย     12    ตําบล  124 หมูบาน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  14  แหง  ประชากร 82,389  คน  มีพื้นที่ทั้งหมด    454  ตารางกิโลเมตร  หางจาก
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  25   กิโลเมตร   
   -  เศรษฐกจิ  ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ 
ไดแก ขาว ยางพารา และผลไม อาชพีเสริม เล้ียงสัตว ประมง คาขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
   -  แหลงทองเที่ยวและที่พกั  ไดแก  อุทยานนกน้ําทะเลนอย        สถานีพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปาทะเลนอย   วดัเขาออ  วัดบานสวน 



 

   -  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  การทอเสื่อกระจูด  ผลิตภณัฑจาก
กระจูด  การทาํปลาดุกรา 
   -  แหลงเรยีนรู  ภายในวิทยาลัย ศูนยบมเพาะผูประกอบการแตละแผนกวิชา   Auto  คารแคร    
Acc  Za , Coffee  Time  ,  Ezy Com Service  ฯลฯ  สถานีวิทยุเพื่อการศกึษาและอาชีพ  หองเสริมสวย  ศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง  ศูนยอินเตอรเน็ต  หองเรยีนทางไกล  หองสมุด  ภายนอกวิทยาลัย  ศนูยการเรยีนรูปราชญ
ชาวบาน  บานโงกน้ํา  หองสมุดประชาชน  ศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยทักษณิ  วิทยาเขตพัทลุง   วทิยาลัย
ชุมชนและภูมปิญญา  เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย   สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาทะเลนอย   วดั
เขาออ  วัดบานสวน  วัดปาตอ  วัดสุนทราวาส 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.4  งบประมาณ  จํานวนทั้งสิ้น  20,106,944.59  บาท  รายละเอียดในตารางที่  1 

ตารางที่ 1  งบดําเนินการ  งบประมาณประจําปการศกึษา   2553 
 



 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 
1.  งบบุคลากร        2,429,741.55
2.  งบดําเนินงาน 
     2.1  งบดําเนินงาน  5,108,776.65
     2.2  คาสาธารณูปโภค  353,299.03
3.  คาเสื่อมราคา 2,320,134.95
4.  งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 
      4.1  คาจัดการเรียนการสอน 1,577,100.00
      4.2  คา หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    1,092,580.00
5.  งบรายจายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ) 
     5.1  โครงการ Fix  it  Center  295,000.00
     5.2  โครงการทําดีมีอาชีพ -
     5.3  ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 150,000.00
     5.4  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 100,000.00
     5.5  โครงการหารายไดระหวางเรยีน 50,000.00
     5.6 ทุนเฉลิมราชกุมารี 15,000.00
     5.7 รายไดสถานศึกษา 1,359,035.76
 
                                           

รวมงบดําเนนิการทั้งสิ้น 20,106,944.59

3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พ.ศ.  2545 
ปรับปรุง พ.ศ.  2546 หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.  2546  รายละเอียดสภาพปจจุบนัของ
สถานศึกษามดีังนี ้ 
              3.2.1 จํานวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศกึษา  2553 ดังแสดงในตารางที่  2  
ถึงตารางที่  5   

 
 
 
 
 



 

ตารางที่  2  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดบัชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 
ปวช. 1 36 26 - - 36 26 62 
ปวช. 2 30 10 - - 30 10 40 
ปวช. 3 74 26 - - 74 26 100 

รวมระดับ ปวช.   140 62 - - 140 62 202 
ปวส. 1 17 9 6 15 23 24 47 
ปวส. 2 18 10 1 - 19 10 29 

รวมระดับ ปวส. 35 19 7 15 42 34 76 
รวมท้ังหมด 175 81 7 15 182 96 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  3  จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา   
สาขาวิชา  เพศ    
 

จํานวนผูเรียน รุนท่ี/ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวชิา 
ชาย หญิง รวม 

ภาค วิชาชีพระยะ อุตสาหกรรม - - - - 
1/2553 ส้ันหลากหลาย พาณิชยกรรม - - - - 
  คหกรรม - - - - 
 วิชาชีพแกน อุตสาหกรรม 4 66 34 100 
 มัธยม/ประถม พาณิชยกรรม 1 306 250 556 
  คหกรรม - - - - 
 108  อาชีพ อุตสาหกรรม 4 92 31 123 
  คหกรรม 24 379 1,643 2,022 

จํานวนผูเรียน รุนท่ี/ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวชิา ชาย หญิง รวม 
หลากหลาย อุตสาหกรรม 1 63 - 63 
 พาณิชยกรรม - - - - 
 คหกรรม 6 11 200 211 
      
วิชาชีพแกน อุตสาหกรรม - - - - 
มัธยม/ประถม พาณิชยกรรม 5 389 303 692 
 คหกรรม 1 15 11 26 
108  อาชีพ อุตสาหกรรม 4 805 444 1,249 
 คหกรรม 31 1,375 3,221 4,596 

2/2553 

      
รวม 81 3,501 6,137 9,638 

 
 
 
 
 

ตารางที่  4  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒกิารศึกษา ตําแหนง 



 

 
 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู  

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
 

จํานวน 
(คน) 

ขา
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน
ฯ 

อัต
รา
จา
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ
ก 

ป.
 โท

 
ป.

 ต
รี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
/ค
ร ู

ชํา
นา

ญก
าร

 
ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 
เชี่
ยว
ชา
ญ 

ผูบริหารและรองฯ 1 1    1  1     1  
แผนกวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

5 3  2 3 2  2 3  2 1   

แผนกวิชาชางยนต 8 2 2 4 8   1 7  2    
แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

3 2  1 3    3  2    

แผนกวิชาสามัญ 5  2 3 1 4   5      
แผนกวิชา การบัญชี 6 2 3 1  6  2 4  1 1   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

4   4 1 3   4      

แผนกวิชาการขาย 1   1 1    1      
แผนกวิชาการ
ทองเที่ยว 

1   1  1   1      

รวมทั้งหมด 34 10 7 17 17 17  7 27  7 2 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่  5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒกิารศึกษา 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา 

 
จํานวน 

(คน) 
 
 

ขาร
าชก

าร 
ก.พ

. 
ลูก

จาง
ปร

ะจ
ํา 

ลูก
จาง

ชั่ว
คร
าว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ตน

หร
ือ ต

่ําก
วา

 

ม.
ปล

าย
/ป
วช

. 

ปว
ส.

/อ
นปุ

รญิ
ญา

 

ปริ
ญย

าต
รี 

สูง
กว

า ป
.ต
ร ี

งานสารบรรณ 1   1  1   1   
งานการเงิน 1   1  1      
งานบัญชี 1   1  1    1  
งานวางแผนฯ 1   1  1    1  
งานทะเบยีน 1   1  1    1  
งานพัสด ุ 1   1  1    1  
งานศูนยขอมลูฯ 1   1  1    1  
งานกิจกรรม 1   1  1   1   
เจาหนาที่สถานีวิทย ุ 1   1  1   1   
พนักงานขับรถ 1   1 1  1     
คนงานภารโรง 6   6 6  6     
ยาม 3   3 3  2 1    

            
รวมท้ังหมด 19   19 10 9 9 1 3 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  และความดีเดนของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
ปการศึกษา  2551  
ระดับจังหวดั  - ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน   

   อันดับ  1 
ระดับภาค  - ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน 

   อันดับ  3 
ระดับประเทศ -  ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาจดัการศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพไดอยางม ี
                                     คุณภาพดีเยีย่ม 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ปงบประมาณ  2552 

 
ปการศึกษา  2552 
ระดับจังหวดั  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมดีเดนใน     

    สถานศึกษา อันดับ  1 
    -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการจิตอาสา  วัยกลา  วัยใสใสใจ         
    คุณธรรมดีเดน  อันดับ  2  โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพทัลุง 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน  
    อันดับ  1 
-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานดีเดนประเภทที ่ 1  ดานการยกระดับ 

  ชางชุมชน  โครงการ Fix  It  Center 
     -   นักศกึษาเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเขารวมแขงขันทกัษะวิชาชีพชาง 
         ยนต ทั้งระดับ  ปวช.และระดับ ปวส. ในการแขงขนัทักษะทางวชิาการระดับ             

     ภาคใต 
   -   นักศกึษาเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจงัหวดัพัทลุงเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพพิมพดีด 
        ไทย / อังกฤษ ในการแขงขันทักษะทางวิชาการระดบัภาคใต 

 
ระดับภาค 

-  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  
     ดีเดนอนัดบั  2 
-  ไดรับรางวัลสถานศึกษามผีลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชนดีเดน 
     อันดับ  3 
-   นักศกึษาเปนตัวแทนระดบัภาคใตเขาแขงขันทักษะวชิาชีพระดับชาติ ในการแขงขัน 



 

     ทักษะพิมพดีดอังกฤษ 
-  นายอษัฏาวธุ  เหมือนเส็น  ไดรับเหรียญเงินในการแขงขันกีฬาอาชวีเกมส  53   
   ประเภทกีฬากระโดดสูง 

ระดับประเทศ     -  ไดรับรางวัล  1  วิทยาลัย 1  นวัตกรรม  ระดับเหรยีญทอง  ช่ือ  ชุดฝกการวเิคราะห 
   ปญหาการอุดตันในระบบปรับอากาศรถยนต  โดยครูประเสริฐ  ทวีโชติ 

ปการศึกษา  2553 
ระดับจังหวดั  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรู  ภายใตหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดีเดน  อันดบั  1 
   -  การแขงขันทักษะสรางภาพเคลื่อนไหว  (Annimation)  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   
    ชนะเลิศอันดบั  1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัพัทลุง 
   -   การแขงขันทักษะการออกแบบสราง  Web  Page  แผนกวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
    รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดพัทลุง 

- การแขงขันทักษะ  การเขยีนแผนธุรกิจ  แผนกวิชาการขาย  ชนะเลิศอันดับ  1  ระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

- การแขงขันทักษะเครื่องยนตใหญ  แผนกวชิาชางยนต  ชนะเลิศอันดับ  1  ระดับ   
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

ระดับภาค  - ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานศกึษาจดัและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูภายใต 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต 

- องคการวิชาชพีฯ  หนวยวิทยาลัยการอาชพีควนขนนุ  ผานการประเมนิฯ   ระดับ 
เหรียญทอง 

- นายวสุรัตน  ทองปาน  ไดรับรางวัล  นักศกึษานําความรูไปใชและขยายผลดีเดน  อันดับ  1  
โครงการชีววถีิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทที่  3 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยฯ  ดําเนนิโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภท
ที่  3 

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง  สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียน  การสอน  และการ
บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3ดี  ประจาํปงบประมาณ  2553 

- นายวสุรัตน  ทองปาน  ไดรับรางวัล  นักศกึษานําความรูไปใชและขยายผลดีเดน  อันดับ  3  
โครงการชีววถีิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทที่  3 

- ไดรับรางวัลชมเชย วิทยาลัยฯ  ขยายผลโครงการชีววิถีเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืนสูชุมชน  
ประเภทที่  2 



 

- ชุมชนไสตอตก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  ไดรับรางวัลชมเชย โดยวิทยาลัยการอาชีพ
ควนขนุน  ประเภทที่  5  ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยฯ  และใชผลดีเยีย่ม   ตาม
โครงการชีววถีิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนสูชุมชน  ประเภทที่  2 

- ไดรับรางวัล  ระดับเหรยีญทอง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลก  
โดยครูสุภาพ  คงจันทร  สาขาวิชาชางยนต 

- ไดรับรางวัล  ระดับเหรยีญทองแดง  ในการประกวดนวตักรรมอาชีวศกึษาในงานวันครูโลก  
โดยครูเสฐียรพงษ  เอียดคง  สาขาวิชาชางยนต 

 
 
3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาประจํา 
ปการศึกษา  2553   ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

3.4.1  การบริหารจัดการ
สถานศึกษา   

 -  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่มีคุณภาพ 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

  -  รอยละของครูที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

90 
 

90.50 
 

91 
 

91.50 
 

92 
 

  -  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3.4.2  การพัฒนาผูเรียน 
 

-  จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

 -  จํานวนครั้งที่จัดบริการตรวจสาร
เสพติด 

1  คร้ัง/
80 

1  คร้ัง/
85 

1  คร้ัง/
90 

1  คร้ัง/
95 

1  

ครั้ง/
100 

 -   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน 30% 29% 28% 27% 25% 

 -  จํานวนครั้ง  และประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จํานวนครั้งและประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

80% 85% 90% 95% 100% 



 

วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.4.3  การพัฒนาหลักสูตร
และการจดัการเรียน 
     การสอน   

-   รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพ 

75 80 85 90 100 

 -  รอยละของแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

75 80 85 90 100 

 -  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
คุณภาพการสอนของผูสอน 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

 -  รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 
 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

 -  จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอรในแตละครั้งของ     
การเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน  หองปฏิบัติการโรง
ฝกงานนั้นที่ฝกปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ปฏิบัติ
ทุกขอ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

 - ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนยวิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดให
มีครุภัณฑและอุปกรณ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 - รอยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยาง
มีคุณภาพ 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ 

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

 -  รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่ 100% 100% 100% 100% 100% 



 

ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอ
ผูเรียนตามเกณฑผูสอน  1  คน  ตอ
ผูเรียนไมเกิน  35  คน 

 -  อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 
 
 
 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา 
25 คน 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 

 
 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

3.4.4  การวิจยัและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและ
งานวิจยั 
 

 -  รอยละของสาขางานทั้งหลักสูตร  
ปวช.  และ  ปวส.ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน 
*ระดับ ปวช.  ไมเกิน  5  คนตอ  1 
ช้ิน 
*ระดับ ปวส.  ไมเกิน  3  คนตอ  1  
ช้ิน 

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 
 

  -  จํานวนครั้งและจํานวนชองทาง
ของการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน 

2  ช้ิน 
 
 
 

2  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3.4.5  การบริการทาง
วิชาการวิชาชพีแกชุมชน 
    และสังคม 

 -  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

  -  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ  
และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

0.2 0.21 2.2 0.23 0.24 



 

3.4.6  การจัดหาทรัพยากร
และแหลงการเรียนรู   
 

-   รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

 -  จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอรในแตละครั้งของ     
การเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  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 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนยวิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดให
มีครุภัณฑและอุปกรณ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 -  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

 -  รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหา
ผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

3.4.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

-  รอยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาใน
วิชาชีพที่สอนหรือตามที่ที่
รับผิดชอบ 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

3.4.8  การสรางเครือขาย
ความรวมมือในการจัด 
    การศึกษา                             

-  จํานวนสถานประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี  และระบบ
ปกติ 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 

20  
แหง
ขึ้นไป 



 

 -  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

  -  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

 
3.5  เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง   
 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2553  
ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี ้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

3.5.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย  ของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
                                 

-  รอยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยาง
มีคุณภาพ 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ 

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

  3.5.2  ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท                       

-    รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน 
30% 29% 28% 27% 25% 

                                                -  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมทีดีงาม 
ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธที่ดี 

75 
 

78 
 

80 
 

83 
 

85 
 

 -    จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

 -  จํานวนครั้ง  และประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จํานวนครั้งและประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 



 

3.5.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพ
ติด     

-    จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

 -  จํานวนครั้งที่จัดบริการตรวจสาร
เสพติด 

1  คร้ัง/
80 

1  คร้ัง/
85 

1  คร้ัง/
90 

1  คร้ัง/
95 

1  

ครั้ง/
100 

 -  จํานวนครั้ง  และประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จํานวนครั้งและประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม   
วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 

3.5.4  ความเสี่ยงดานสังคม  
เชน  การตั้งครรภ กอนวยั
อันควร         
 
 
 
 
 

-    จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

3.5.5  ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม   
 

-    จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

 -  จํานวนครั้งที่จัดบริการตรวจสาร
เสพติด 

1  คร้ัง/
80 

1  คร้ัง/
85 

1  คร้ัง/
90 

1  คร้ัง/
95 

1  

ครั้ง/
100 

 -  จํานวนครั้ง  และประเภทกิจกรรม
ที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 
 



 

ตอนที่  4 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
ปรัชญา  
 “วิชาการล้ําเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  กาวนําชุมชน” 

 
วิสัยทัศน 

 
เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และการใหบริการวิชาชีพแกเยาวชน  ชุมชน

ทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ภายใตจรรยาบรรณนําวิชาชีพ  
กาวทันเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน  ดํารงชีพภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมั่นคง สมดุล และยั่งยืน   ภายในป 2556 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาคุณภาพมุงมั่นความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียนใหเปนผูมคีวามรู ทักษะ ประสบการณ โดย
ยึดหลักคณุธรรมนําความรู 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดีภายใต

แนวคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวชิาชีพและ

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 
5.  สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนดานทักษะ  และเทคโนโลยี 
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 และทกุระดับชั้นจะตองไดรับการเรียนรูและพัฒนาดานไอที อยางที่สุด 

 
 



 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อใหการดําเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

4.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  

 -  ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบริหารที่มีคุณภาพ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

8  ขอ 
 

  -  รอยละของครูที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

90 
 

90.50 
 

91 
 

91.50 
 

92 
 

  -  ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ   
และการจัดการความรู 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

พัฒนาภาวะ
ผูนําและ
ระบบการ
จัดการ 

 

-  จํานวนครั้งที่จัดผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
ครั้ง 

27  
ครั้ง 

29  
ครั้ง 

31  
ครั้ง 

33  
ครั้ง 

-  จํานวนครั้งที่จัดบริการตรวจ
สารเสพติด 

1  คร้ัง/
80 

1  คร้ัง/
85 

1  คร้ัง/
90 

1  คร้ัง/
95 

1  

ครั้ง/
100 

-   รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

30% 29% 28% 27% 25% 

-  จํานวนครั้ง  และประเภท
กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

80% 85% 90% 95% 100% 

สงเสริม
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

4.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

-  จํานวนครั้งและประเภท
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100%  
 
 
 
 
 
 



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

-   รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ 

75 80 85 90 100 

-  รอยละของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

75 80 85 90 100 

-  ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

-  รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 
 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

-  จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอรในแตละครั้งของ     
การเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

-  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน  หองปฏิบัติการโรง
ฝกงานนั้นที่ฝกปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ปฏิบัติ
ทุกขอ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

ปฏิบัติ 

ทุกขอ  

1-4 

- ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนยวิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

-  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 
- รอยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

มากกวา
รอยละ 

70 

มากกวา
รอยละ  

70 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตร
และการจดัการเรียนการ
สอน   

-  รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน
ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทาง

100% 100% 100% 100% 100% 

พัฒนา
หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 



 

วิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ
ผูสอน  1  คน  ตอผูเรียนไมเกิน  
35  คน 

-  อัตราสวนผูสอนประจําตอ
ผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา 
25 คน 

นอยกวา 
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 

นอยกวา  
25  คน 

 
 
 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

 -  รอยละของสาขางานทั้ง
หลักสูตร  ปวช.  และ  ปวส.ที่มี
การจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงาน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 -  รอยละของงบประมาณที่ใช
จริงในการดําเนินงานตอ
งบประมาณตองบดําเนินการ
ยกเวนงบลงทุน 

0.50 
 

0.60 
 

0.70 
 

0.80 
 

1.00 
 

 -  จํานวนนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน
ที่มีประโยชนทางวิชาชีพหรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4  ครั้ง 
 

4.2.4  การวิจยัและพัฒนา
ผลงานโครงงานทาง
วิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

 -  จํานวนครั้งและจํานวน
ชองทางของการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ
โครงงาน 

2  ช้ิน 
 
 
 

2  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

สงเสริมและ
พัฒนา
นวัตกรรม
และการวิจัย 

 -  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

4.2.5 การบริการทาง
วิชาการวิชาชพีแกชุมชน
และสังคม 
  -  รอยละของงบประมาณในการ

จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

0.2 0.21 2.2 0.23 0.24 

สงเสริมและ
สนับสนุน
การบริการ
วิชาชีพสู
สังคม 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากร
และแหลงการเรียนรู   -   รอยละของงบประมาณที่

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

มากกวา
รอยละ  

15 

พัฒนา
หลักสูตรและ 



 

การสอนตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 

 -  จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอรในแตละครั้งของ     
การเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน 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 

 -  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดศูนยวิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-4 

การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ป  
2552 

ป  
2553 

ป  
2554 

ป  
2555 

ป  
2556 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

  
-  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

 
ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกขอ   

1-5 

 -  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

 -  รอยละของสาขาวิชาที่มีการ
จัดหาผูเช่ียวชาญรวมในการ
พัฒนาผูเรียน 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

 

4.2.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา -  รอยละของครูและบุคลากร

สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ในวิชาชีพที่สอนหรือตามที่ที่
รับผิดชอบ 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

มากกวา
รอยละ  

90 

พัฒนา
หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

4.2.8 การสรางเครือขาย -  จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษารวมกับ

20  
แหง

20  
แหง

20  
แหง

20  
แหง

20  
แหง

พัฒนา



 

ความรวมมือในการจัด
การศึกษา                              

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี  และระบบปกติ 

ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

 -  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

25  
ครั้ง 

 

 

 -  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุน
การบริการ
วิชาชีพสู
สังคม 

 
 
 
 
    

4.3  มาตรการปองกันและควบคุมความเสีย่ง                   
 เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสีย่งจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคมุความเสี่ยงดงันี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
  4.3.1 ความเสี่ยงดานความ 
     ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา       

-  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเรยีน   
ปฏิบัติงานลดลงรอยเปอรเซ็นต 

-  จัดทําคูมือการใชวัสดุ  อุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช  
-  ตรวจสภาพการใชงานวัสดุ  
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช กอน
การปฏิบัติงาน 
-  มีปาย / สัญลักษณเตือน ความ
ปลอดภัย  /  ใหระวัง 
- ตรวจสภาพ ซอม  บํารุงรักษา
วัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 

  4.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท                   

-  ไมมีการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน  นักศกึษาภายใน

-  จัดกิจกรรม  สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แกนกัเรียน นักศึกษาใน



 

                                                       วิทยาลัยฯ   วิทยาลัยฯ 
-  นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย  
ภายใตองคการวิชาชีพฯ  ชมรมฯ 
-  ดําเนินงานการควบคุมพฤติกรรม
โดยครูฝายปกครอง  ครูท่ีปรึกษา  
ผูปกครองรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ  
และเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
-  จัดคณะครู เวรยามฯ  รับ -  สง
นักเรียน  นักศึกษาหนาประตู
วิทยาลัยฯ  เชา -  เย็น 
-  จัดโครงการเขาคายละลาย
พฤติกรรม  นกัศึกษาใหม 
-  จัดใหมีครูท่ีปรึกษาทุกชั้นป 
-    จัดโครงการเยี่ยมบาน  เยือน
ศิษยผูกมิตรชุมชน 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
 4.3.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด    
  

-  รอยละที่ลดลงของการสูบบุหร่ี
ในสถานศึกษาของนักเรียน  
นักศึกษา 
 

-  จัดใหมีครูทีป่รึกษาทุกชั้นป 
-   ตรวจสารเสพติดทุกคน 
-  จัดคณะครู   ครูฝายปกครองอยู
เวรยามฯ  รับ -  สงนักเรียน  
นักศึกษาหนาประตูวิทยาลัยฯ  
เชา -  เย็น 
-  การขออนุญาตออกนอก
วิทยาลัยฯตองผานครูที่ปรึกษา  
หรือครูฝายปกครอง 

 4.4.4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  
การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
        

-  นักเรยีน  นกัศึกษามีความ
ปลอดภัยในการใชระบบ
อินเตอรเน็ทภายในวิทยาลัยฯ 
 
 
 

-  เขาใชระบบอินเตอรเน็ทโดย
ใชบัญชีบุคคล (Username และ
Password) 
-  ติดตั้งโปรแกรมบล็อกการ
เขาถึงเว็ปไมพงึประสงค/ไม
เหมาะสม 



 

 
 
 
-  ไมมีนักเรียน  นักศกึษา
ตั้งครรภกอนสําเร็จการศึกษา 
 

-  จัดโครงการเฝาระวังการใชไอ
ทีอยางชาญฉลาด 
 
-  จัดการเรียนการสอนวิชา
เพศศึกษา นักเรียน  ระดับ  ปวช. 
-  จัดตั้งชมรมวัยกลา วัยใส  ใสใจ
วัยรุน 
-  จัดใหมีครูทีป่รึกษาทุกชั้นป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
 4.4.5  ความเสี่ยงดานการพนัน 
     และการมัว่สุม   
 

-  นักเรยีน  นกัศึกษาไมมีความ
เสี่ยงจากสิ่งพนัน  แหลงมั่วสุม
จากการใชระบบอินเตอรเนท็
ภายในวิทยาลยัฯ 
 
 
 
 

-  เขาใชระบบอินเตอรเน็ทโดย
ใชบัญชีบุคคล (Username และ
Password) 
-  ติดตั้งโปรแกรมบล็อกการ
เขาถึงเวปไมพงึประสงค/ไม
เหมาะสม 
-  จัดโครงการเฝาระวังการใชไอ
ทีอยางชาญฉลาด 
-  ดําเนนิงานการควบคุม
พฤติกรรมโดยครูฝายปกครอง  
ครูที่ปรึกษา  ผูปกครองรวมกบั
เจาหนาทีต่ํารวจ  และเจาหนาที่
ฝายปกครอง 
-  จัดใหมีครูทีป่รึกษาทุกชั้นป 

 



 

4.4 ระบบโครงสรางบริหาร 
 เพื่อใหการบริหารจัดการศกึษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรวมคิด รวม
ทํา  รวมประเมินผล  รวมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศกึษาตามโครงสรางการ
บริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ

หัวหนางานสงเสริมผลผลิต
การคาและประกอบธุรกิจ 

หัวหนางานแนะแนวและ 
การจัดหางาน

หัวหนางานทะเบียน 

หัวหนางานวัดผล 
และประเมินผล 

หัวหนาแผนกวิชา 
การบัญชี

หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญ-สัมพันธ

หัวหนางานการเงิน 

หัวหนางานพัสดุ 
 

หัวหนางานปกครอง

หัวหนางานความรวมมือ 

หัวหนางานการบัญชี 

หัวหนางานบุคลากร

หัวหนางานบริหารทั่วไป

หัวหนางาน 
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางไฟฟากําลัง

หัวหนาแผนกวิชา 
ชางยนต

หัวหนาแผนกวิชา 
การขาย

หัวหนาแผนกวิชา 
การทองเที่ยว

หัวหนาแผนกวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

หัวหนางานแผนงบประมาณ 
 

หัวหนางาน 
อาคารสถานที่ 

หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ 

หัวหนางานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

หัวหนางานโครงการพเิศษ
และการบริการชุมชน 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2553)     
วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน 

หัวหนางานศูนยขอมูล
สารสนเทศ

หัวหนางานวิจัย พฒันา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

หัวหนางานวิทยบริการ
และหองสมุด 

หัวหนางานอาชีวศึกษา
และระบบทวิภาคี 

หัวหนาแผนกวิชา 
อิเล็กทรอนิกส

หัวหนางาน 
สื่อการเรียนการสอน

 



4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบตัิตามขอเสนอแนะ 

4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองปการศึกษา 
2548 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกเพื่อการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน คะแนน ผลการ
ประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การประกัน
คุณภาพภายใน 

4 ดี 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

4.25 ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีน
การสอนดานอาชีวศึกษา 

4.6 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการ
สรางองคความรูของอาจารยและ
นักศึกษา 

3.83 ดี 

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการทาง
วิชาการตอชุมชนและสังคม 

5 ดีมาก 

การบริหารและการจัดการ 4.5 ดี 
ผลการประเมินระดับสถาบนั 4.35 ดี 

ผลการประเมินระดับสถาบนั 
 สรุปผลการประเมินระดับสถาบันมีคาเฉลี่ย 4.35 
อยูในระดับดี  ผลการประเมินระดับมาตรฐานไดระดับดี

มาก 2 มาตรฐาน ระดับดี 4 มาตรฐาน และไมมีมาตรฐานใด
อยูในระดับตองปรับปรุง  แสดงวา      ผลการจัดการศึกษา
ของสถาบนัไดมาตรฐานคุณภาพ  สมศ. 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาจะตองมี 
ความสอดคลองกับปรัชญาและพันธกจิ
ของสถานศึกษาและมจีุดมุงหมายคือ
นักศึกษาเปนสําคัญ 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับ 
นักศึกษา เพื่อการติดตาม ประเมินและ
การวิเคราะหนักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียน 
3. สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน 
โดยรอบและที่ไกลออกไปและให
นักศึกษาไดแสดงออกในเชงิวิชาการให
ชุมชนไดประจักษ 
4. การพัฒนานวตักรรม/โครงงานควร 
ใหสอดคลองกับชุมชน หนวยงานที่อยู
โดยรอบ 
5. สํารวจความตองการที่แทจรงิของ 
ชุมชน เพื่อใหการบริการทางวิชาการเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6. พัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมใน 
ทุกดานทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน
ใกลเคียงภายนอก เพื่อใหการบริหาร/
การวางแผน มคีวามชัดเจนและสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูได 

 
 
 



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบตัิตามขอเสนอแนะ 
จุดเดนของสถานศึกษา 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
ภายใน มีการจัดทําอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอกรรมการสถานศึกษาและผูสนใจ 

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการยอมรับจากสถาน 
ประกอบการ 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนปฏิบัติ 
จริงมีเครื่องมือเพียงพอและกิจกรรมตางๆ จํานวนมาก 

4. มีผลงานนวัตกรรมที่เปนประโยชนในดานการ 
เรียนการสอน 

5. ใหบริการทางวิชาการตอชุมชนไดมากและไดรับ 
การยอมรับตอชุมชนโดยรอบดวยดี 

6. ผูบริหารมีภาวะผูนําและครูอาจารยใหความรวมมือ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา 

1. ควรไดกําหนดจุดยืนที่เดนชัดและพัฒนาใหเปน  
Best Practice ขึ้นมา 

2. หาแนวทางแกไขนักศึกษาที่ออกระหวางภาคเรียน 
และหาวิธีเพิ่มจํานวนที่มีแนวโนมลดลง 

3. ควรเนนผูเรียนเกิดการสรางงานในระหวางเรียน 
และการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยเพิ่มให 
มากขึ้น 

5. การบริหารในทุกดานตองเนนเปาหมายคือ 
นักศึกษาและพยายามใชระบบสารสนเทศในการบริหารให
เพิ่มขึ้น 
 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ในอนาคต 

1. สถานศึกษาควรไดนําเอาปรัชญา 
และพั นธกิ จม ากํ าหนดทิ ศท า งและ 
Positioning ของตนเอง  เพื่อใหเปนจุดเดน
ที่เปนไปไดของสถานศึกษา 

2. ควรพิจารณาสถานศึกษาอื่นๆ  ที่ 
อยูในพื้นที่ใกลเคียงแลวพัฒนาตนเองให
เกิดความแตกตางอยางโดดเดน   โดย
ตั้งเปาหมายในเวลา 3 – 5 ป ซ่ึงอาจจะ
พิจารณาจากทรัพยากรบุคคลภายใน 
เครื่องมือ อุปกรณที่สามารถพัฒนาได 

3. ควรเนนการประชาสัมพันธ 
สถานศึกษาบาง  แตตองมีจุดเดนชัดและ
แตกตางซึ่งจะชวยใหนักศึกษาหันมาสนใจ
และจูงใจใหเรียนที่สถานศึกษาแหงนี้ 

4. พัฒนาสถานศึกษาในทรัพยากร 
ทุกดาน ทั้งดานคน เครื่องมือ งบประมาณ
และมีการติดตามผลอยางแทจริง ชัดเจน 



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบตัิตามขอเสนอแนะ 
4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
         สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ตนสงักัด 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
1 4.35 
2 3.58 
3 4.50 
4 4.50 
5 5.00 
6 4.50 

รวมเฉล่ีย 4.40 
        
        ดีมาก          ดี          พอใช        ควรปรับปรุง         ตองปรับปรุง   

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
จัดการศึกษาเชิงรุก ดึงชุมชนเขามามีสวน
รวม ทําการประชาสัมพันธในเชิงกวาง 
เนนคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

จุดเดนของสถานศึกษา  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการ
พัฒนา สถานศึกษาตั้งอยูในยานชุมชน สภาพภูมิทัศนเอื้อ
ตอการเรียนรู บุคลากรอยูในวัยหนุมสาว มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา  
1. ควรหากลยุทธและวิธีการในการ 

เพิ่มปริมาณผูเรียน 
2. ควรมกีารบันทึกการใชเครื่องมือ 

อุปกรณ และส่ือการสอน 
3. ควรจัดหาสถานประกอบการที่ 

ไดมาตรฐานในการสงนักศึกษาฝกงาน 
4. ควรจัดทําสื่อการสอนใหมากขึ้น 

ควรจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
ในภาพรวมของสภาพผลการประเมิน  คือ อยูในระดับดี  39 
ตัวบงชี้ ระดับพอใช 2 ตัวบงชี้ และระดับปรับปรุง 2 ตัวบงชี้

1. ในตัวบงชี้ที ่7 และ 8 เห็นควรมีการ
ติดตามประสานระหวางครูทีป่รึกษาและ
ผูปกครองอยางใกลชิด ในเรือ่งพฤติกรรม
และผลการเรียนในแตละวิชา  
2.  ใหวดัผลการประเมินที่หลากหลาย 
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของวิชา 

 
 



 

 

ตอนที่  5   
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 
มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
 
ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป  ซ่ึงมีการวางแผนในการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการเพื่อสรางความ
เขาใจในดานการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล   

ความพยายาม 
วิทยาลัยไดมีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช.  เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่
พบวานักศึกษามีปญหาในดานการเรียน  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิดตาม
โครงการเยี่ยมบานนักศึกษา โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุกหองเรียนมีการพบปะครูที่ปรึกษาเปนประจํา มีครูดูแล
ตรวจความเรียบรอยเปนประจําทุกวัน มีคณะทํางานฝายปกครองที่เขมแข็ง  มีคณะกรรมการเครือขายดูแล
นักศึกษาประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและใหครูนํากระบวนการวิจัยมาใชในการ
แกปญหาการเรียนการสอนและเนนใหครูใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนักศึกษาสามารถคิดเปน ทํา
เปนและแกปญหาของตนเองได 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามโดยไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ

สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัว
บงชี้   คิดเปนรอยละ 76.96 อยูในเกณฑ ดี 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 
ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป  มี
ขั้นตอนการดําเนินงานชัดเจน   กําหนดแบบฟอรมในการเทียบโอนผลการเรียนรู  โดยใชแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ความพยายาม 
เพื่อใหมีความสมบูรณในการจัดการเรียนการสอนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตร  จัดตั้ง

คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณ  ประสานงานครูและคณะกรรมการ
ผูเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ  เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและจัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของ
รายวิชามีการใชส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนใหนักศึกษาไดลงมอืปฏิบัติจริงและทํางานอยูในสถาน
ประกอบการ  หรือมีความรู  ความสามารถ  ที่สามารถโอนผลการเรียนรูได  รูจักการนําเสนอขอมูลตาง  ๆ  ใน
รูปแบบที่เหมาะสม  รูจักวิเคราะหขอมูล  สรุปผลขอมูล  การแปลความหมายขอมูล  โดยฝกใหนักศึกษาจัดทํา
สรุปผลกิจกรรมโครงการตาง  ๆ  สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายวิชา 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักพยายามและไดดําเนินการนักศึกษาระบบเทียบโอนความรูและ

ประสบการณของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนในระดับวิชาทั้งสิ้น 2 คนมีการเทียบโอนความรูประสบการณ
และเทียบโอนผลการเรียนทุกคน ทําใหวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช 

แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
 
ความตระหนกั 

วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรางความรู  ความเขาใจในหลักการของวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของรายวิชามีการใชส่ือการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน  รูจัก
การนําเสนอขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม  รูจักการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลขอมูล  การแปลความหมาย
ขอมูล   

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ฝกใหนักศึกษาจัดทําสรุปผลกิจกรรมโครงการตาง ๆ  สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ไดฝกให

นักศึกษารูจักการทําวิจัยอยางงายได  ไดฝกใหนักศึกษารูจักการคิดดอกเบี้ยและทักษะ การคํานวณตาง ๆ  ในรูป
ของการบริหารธนาคารเพื่อการศึกษา  การสรุปผลการทําโครงการขายหรือ  หารายไดระหวางเรียน  ใน
โครงการวิชาชีพของทุกแผนกวิชา  การทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต  สวนในการนําความรูวิชา
วิทยาศาสตรมาประยุกตใชนั้น  ไดฝกใหนักศึกษารูจักการทําโครงงานวิทยาศาสตร  การประดิษฐส่ิงของจาก
วัสดุเหลือใช  การทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและหุนยนต  โครงการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ไดจัดประกวด
โครงงาน  โครงการวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  ของแตละสาขางานเพื่อใหเกิดความหลากหลายของชิ้นงาน  
และมีการแขงขันกันระหวางนักเรียน  นักศึกษาภายในวิทยาลัย  และนําผลงานของผูชนะเลิศ  และรอง
ตามลําดับประกวดในระดับภาคตอไป 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักพยายามและไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนที่เนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและสามารถนําหลักการของวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใน           การ
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ  จํานวน 219 คน จากผูเรียนทั้งหมด 272 คน ทําใหวิทยาลัย
ฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปน รอยละ 77.50   อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี    4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาสือ่สาร   ดานการฟง   การอาน   การเขียน   

และการสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสาร 
ดานการฟง  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ทั้งในรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ   โดยมีการจัดหองเรียนใหนักเรียนไดฝกทักษะดานภาษาไดดวยตนเองและสามารถฝกทักษะ
ไดตลอดเวลาและทุกสถานการณการเรียนรู  
 ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญที่
เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จัดโครงการรณรงค สงเสริมการอานและคนควาหาความรูดวย
ตนเอง จัดทําโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ จัดทําโครงการวันสุนทรภูเฉลิมพระเกียรติ จัดทําโครงการประกวด
เรียงความ คําขวัญและบทรอยกรองเนื่องในวันสําคัญและโอกาสตางๆ จัดทําโครงการพิเศษสื่อสารวิชา
ภาษาอังกฤษ และมีการจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใช
ภาษาสื่อสาร  ทั้งในดานการฟง   การอาน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน 407 คน จากผูเรียนทั้งหมด 452 คน ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 90.04 ซ่ึง
อยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา 
  และปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักถึงความสําคัญ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูเรียน เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ จึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู  
ความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ  
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดเปดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   หอง Internet Room หองศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนสามารถไปใชบริการไดนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการ
เรียนและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูความ

สามารุในการคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  สามารถนํามาซึ่งการปฏิบัติงานดานวิชาชีพตาง ๆ 
ซ่ึงทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการคนควาขอมูลโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยาง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ  100                        ซ่ึงอยูในเกณฑ ดี   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักในดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพและดาน
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยการปลูกฝงใหครูและนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  พยายามจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการปลูกฝงและสงเสริมใหนักศึกษา
เปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม     

ความพยายาม 
การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรมลูกเสือ     เพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคม  กิจกรรมดนตรี  กีฬา  นันทนาการและการแสดง  โครงการเสริมสรางวินัยใสใจกฎจราจร  โครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส     โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลและปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน  นักศึกษา  โครงการหิ้วปนโตเขาวัด  โครงการอบรมมารยาทไทย  โครงการออกกําลังกายวันละนิดจิต
แจมใส    โครงการพัฒนาผูเรียนตามโครงการ  5 ดี  5 เกง โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซ่ึงสามารถกระตุนให
ผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษา  และไดพยายามพัฒนาผูเรยีนใหเปน
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี    จาก
การประเมินตนเองของนักศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 90.25         อยูใน
เกณฑ ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  7   รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดันให
นักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใน
การดูแลนักเรียนนักศึกษา  และใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษา   

ความพยายาม 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงาน   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ       (พี่

สอนนอง)  โครงการอบรมวิชาชีพสําหรับผูเรียนทุกชั้นป   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝกในสถาน
ประกอบการและครูผูสอนในสถานศึกษา    โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ     โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ( 5 ดี 5  เกง)  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาตาง ๆ  โครงการรณรงคสงเสริมการอาน    
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการ
ปจฉิมนิเทศและกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความ
ตั้งใจ  มุงมั่น  ที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผูปกครองคาดหวัง  จัดทําโครงการวันแหง
เกียรติยศใหแกนักเรียน  นักศึกษา  ทุกปการศึกษา  เพื่อสรางแรงเสริมและกระตุนใหนักเรียน  นักศึกษา
ตั้งเปาหมายใน  การเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษาและไดพยายามพัฒนาผูเรียน    ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศกึษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้           คิดเปน
รอยละ 47.72  ซ่ึงอยูในเกณฑ  ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดันให
นักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใน
การดูแลนักเรียนนักศึกษา  และใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษา   

ความพยายาม 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      (พี่สอน

นอง)  โครงการอบรมวิชาชีพสําหรับผูเรียนทุกชั้นป   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝกในสถาน
ประกอบการและครูผูสอนในสถานศึกษา  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ( 
5 ดี 5 เกง)    โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาตาง ๆ โครงการรณรงคสงเสริมการอาน    โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการปจฉิม
นิเทศและกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความตั้งใจ  
มุงมั่น  ที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผูปกครองคาดหวัง  จัดทําโครงการวันแหงเกียรติยศ
ใหแกนักเรียน  นักศึกษา  ทุกปการศึกษา  เพื่อสรางแรงเสริมและกระตุนใหนักเรียน  นักศึกษาตั้งเปาหมายใน  
การเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนดโดยนักศึกษาระดับ  ปวส. จะมีการสวมครุยเหมือนกับระดับ
ปริญญาตรี 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหแกครูและนักศึกษาและไดพยายามพัฒนาผูเรียน    ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้           คิดเปน
รอยละ 51.72 ซ่ึงอยูในเกณฑ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  9 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี ท่ีผานการประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  จัดใหมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการเชิญกรรมการสอบ
มาจากภายนอก เพื่อใหการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมีความนาเชื่อถือและเพื่อใหนักเรียนมีใบประกาศอีกใบ
เพื่อเพิ่มชองทางในการทํางาน  

ความพยายาม 
ทางวิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  จัดทําคําสั่งครูผูจัดหาขอสอบ ตรวจขอสอบและสรุปผล  

จัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงและติวเขมนักศึกษากอนทดสอบ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 87.30 ซ่ึงอยูในเกณฑ   ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  10 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ท่ีผานการประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 

ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงครูและนักศึกษา  ในการผลักดันใหนักศึกษาทุกคนสามารถสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ    ซ่ึงเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของเกณฑกอนจบหลักสูตร โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ไดพยายามจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของ   แต

ละสาขาอาชีพ  เชน โครงการสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพใน  สถานประกอบการ โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน  โครงการอบรมเขมกอนออกฝกงาน โครงการวิชาชีพของนักศึกษาทุก
สาขาวิชา  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  โครงการหารายไดระหวางเรียน โครงการอาชีวะรวมดวยชวย
ประชาชน โครงการอาชีวะบริการ โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  เปนตน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 85.00 ซ่ึงอยูในเกณฑ    ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  11 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ   

และศึกษาตอภายใน  1  ป 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  จะตองผลิตผูเรียนใหสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได   พยายามจัดการเรียนการสอนที่เนนทั้งดานความรูภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ควบคูกับ
การอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน หรือสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

ความพยายาม 
โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ( 5 ดี 5  เกง ) โครงการสราง

ผูประกอบการ รายใหม    โครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน  โครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพของสาขาวิชาตาง ๆ   โครงการเทียบเทาผลผลิต  โครงการสรางงานสรางรายได  การจัดกิจกรรมวันไหว
ครู   การจัดกิจกรรมวันคลาย      วันสถาปนาวิทยาลัย  โดยวิทยาลัยคาดหวังวาผลจากการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ  ดังกลาวจะทําใหนักศึกษามีความรู  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพ  มีความรัก  ความภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนเองและใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและการพัฒนา
สถานศึกษาในโอกาสตอไป 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู เรียนทั้งดานความรู  
ความสามารถ  ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ    การเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ทําใหผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย  สามารถไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ตอภายใน  1  ป ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้คิดเปนรอยละ  99.00 
อยูในเกณฑ ดี   
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบงชี้ท่ี  12 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ของผูสาํเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการตองการ  
เชน  การอบรมดูแลนักศึกษาในดานคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดแทรกอยูในทุก
รายวิชา  โดยกําหนดสัดสวนในการใหคะแนนรอยละ  20 ของคะแนนทั้งหมด   

ความพยายาม 
โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการสานสัมพันธ  บาน  วัด  โรงเรียน  โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดและเอดส   โครงการเยี่ยมบานเยือนศิษย  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพตามการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ( 5 ดี 5 เกง) ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะมีความรูความสามารถแลว  
ยังไดรับการฝกทักษะการอยูรวมกันในสังคม รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี  นอกจากนั้น  มีระบบการติดตาม
ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  โดยการแจกไปรษณียบัตรใหแกนักศึกษาทุกคนในวันปจฉิมนิเทศ  และไดสราง
ความตระหนักใหกับนักศึกษาในการสงขอมูลกลับคืนมายังวิทยาลัยฯ  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปน
อยางดีและวิทยาลัยยังไดสํารวจความพึงพอใจของ   สถานประกอบการเกี่ยวกับผูเรียนดวย   

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหกับครูและนักศึกษา  ในการพัฒนาผู เ รียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงาน  และสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาในการ
ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  ทําใหสถานประกอบการมีระดับ
ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้                   คิดเปน
รอยละ 4.40  ซ่ึงอยูในเกณฑ  ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนด 
ตามชั้นป 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
76.96 ดี 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู(เทียบกับผูยืน่คํารอง) 
 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

100 ดี 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตร  
และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

77.50 ดี 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

90.04 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน 
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

6.   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  มบีุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

90.25 ดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

47.72 ปรับปรุง 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
51.72 

 
ปรับปรุง 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

87.30 ดี 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

85.00 ดี 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

99.00 ดี 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  4.40 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ดี 
 

(หมายเหตุชี้แจง: ผลการประเมินของแตละตัวบงชี้เปนระดับ ดี พอใช ปรับปรุง ตองกําหนดในกรอบการ
ประเมินกอนวาจะใชเกณฑอยางไร เชนกําหนดวา ดี คือชวงตั้งแตรอยละ 74 ขึ้นไป พอใช คือชวงรอยละ   60-
74   ต่ํากวารอยละ 60 คือตองปรับปรุง เปนตน   สวนสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในบรรทัดลางสุด ให
พิจารณาจากคาฐานนิยมของผลประเมินแตละตัวบงชี้ วาสวนใหญอยูในระดับใด)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  1 
     ตัวบงชี้  2     
     ตัวบงชี้  3 
     ตัวบงชี้  4   
     ตัวบงชี้  5   
     ตัวบงชี้  6  
     ตัวบงชี้  9   
     ตัวบงชี้  10   
     ตัวบงชี้  11   
     ตัวบงชี้  12   
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  7 
     ตัวบงชี้  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  13   รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงานทุกป
การศึกษา เพื่อใหการศึกษาทันตอความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 

ความพยายาม  
วิทยาลัยฯ ไดพยายามพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาหรือแผนการเรียนที่สอดคลอง

กับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนการเรียนเสนองานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการดําเนินงานและมีขอมูลการปฏิบัติ
และความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกปการศึกษา เพื่อความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชนมีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100              อยูในเกณฑ  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับครูในการปฏิบัติหนาที่การสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น   

ความพยายาม 
โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตรงตามสาขา

วิชาชีพ ตามความถนัดและความรูความสามารถและใหเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกวิชา ไดมีคณะกรรมการ
ติดตามนิเทศ  การสอนของครูในแผนกวิชาและเยี่ยมชมชั้นเรียนและเนนการฝกปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและพยายามจัดการเรียนรูหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพครบถวนถูกตอง มีแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ      ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100 อยูในเกณฑ   ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  15 ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
     
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยผูสอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามหลักการสอน เทคนิคการสอน การใชส่ือการสอนที่ดี              จนสามารถ
ผลิตกําลังคนอาชีวะที่มีคุณภาพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหผูสอนไดรับการอบรมหลักการสอนและเทคนิค  การสอนตลอดจนสงเสริมให

ผูสอนพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนการเรียนของผูเรียนใหมีคุณภาพมาก
ขึ้นและครูผูสอนใหความรวมมือและมีการประเมินการจัดการเรียน  การสอนของผูสอนทุกภาคเรียน ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนกัถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพ    ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  4.65 อยูในเกณฑ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

อยางเหมาะสม 
  
ความตระหนกัความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่หลักของสถานศึกษา  คือ  ดานการพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นวิทยาลัยฯจึง
ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน  โดยไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ  
ครุภัณฑ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  พอเพียง  และทันสมัย  เพื่อใหผูเรียนไดรับพัฒนา
ความรู  ทักษะ  ความชํานาญที่ทันสมัย  ตรงตามสมรรถนะรายวิชาครบทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชา ไดจัดสรร
งบประมาณแกสาขาวิชาตามจํานวนนักเรียน  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน  ภายใตขอจํากัด
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมีการสนับสนุนจากนักเรียน  
นักศึกษา  และผูปกครอง โดยการระดมทุนในการฝกปฏิบัติ  หากรายวิชาใดจัดการเรียนการสอนประเมินผล
เปนชิ้นงานโครงการแลวงบประมาณไมเพียงพอ เชนวิชาโครงการ วิชาโครงการชุมชนสําคัญ 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณ และประชุม
หัวหนาแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขางาน และได
จัดทําคําขอครุภัณฑตั้งงบประมาณประจําป เสนอตอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางเหมาะสมมีการดําเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนจัดทํางบประมาณประจําป 
2. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประชุมวางแผนการดําเนินการ 
3. ประชุมหัวหนาแผนกจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝก ตามรายวิชา และหัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอน 

สํารวจและเขียนโครงการ ในแตละปงบประมาณตามเปาหมายนักเรียน นักศึกษา และจัดสรรตาม
จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในแตละภาคเรียน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่สถานศึกษาไดสรางความตระหนัก ความพยายาม และไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย ทันเทคโนโลยี และเพียงพอตอความตองการภายใต
ความเพียงพอในแตละสาขางานปการศึกษา 2553 พบวาในทุกสาขาวิชารวมเปนเงิน         2,493,044.60 บาท 
จากงบดําเนินงานทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งส้ิน 20,106,944.59 บาท คิดเปนรอยละ 12.40 ตอ
งบดําเนินการทั้งหมด จึงทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้ อยูในเกณฑ พอใช 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของความเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

ความพยายาม 
จึงจัดระดมทรัพยากรจากบุคคลภายนอก โดยการรับบริจาคครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เกี่ยวของใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ทําการประชาสัมพันธการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่เกี่ยวของไปยังหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  
และประชาสัมพันธการบริจาคทุนทรัพยในชุมชน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนอัตราสวนนักศึกษา  :  เครื่อง
คอมพิวเตอร = 1 : 1  อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

และเกิดประโยชนสงูสุด 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน   อาคารประกอบ  หองเรียน 
หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอน  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ไดพยายามจัดสถานที่ตาง ๆ เพื่อใหเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภายใน

วิทยาลัยฯ รวมทั้งการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  
พื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยใชหลัก 5 ส  เขามาใชในการบริหารจัดการทําใหสถานที่ดังกลาวมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและ
เกิดประโยชนสูงสุด   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  ปฏิบัติครบทุกขอ               อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  

มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงูสุด 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการและหองสมุด  ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง  หองอินเตอรเน็ต  ที่มีส่ือหลากหลาย  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  

ความพยายาม 
โดยจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมแตละสาขาวิชา หนังสืออาน

ประกอบเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอผูใชบริการทุกคน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดศูนยวิทยบริการ และหองสมุด    ศูนย
การเรียนรูดวยตนเอง  หองอินเตอรเน็ต  ที่มีส่ือหลากหลาย  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้  ปฏิบัติ
ครบทุกขอ    อยูในเกณฑ  ดี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดระบบความปลอดภัยของการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   เครื่องจักร  
และสภาพแวดลอม  เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง  จึงเนนย้ําใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของไดจัดระบบความ
ปลอดภัยใหเขมแขง็   

ความพยายาม 
โดยใหหองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ทุกแหงมีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย  มีอุปกรณปองกัน

อัคคีภัย   มีถังดับเพลิงประจําทุกอาคารเรียน   มีปายแสดงขั้นตอน  การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร  มีครูคอย
ใหคําแนะนํา  ดูแลการใชเครื่องมือ  เครื่องจักรใหเกิดความปลอดภัย  มีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  
เครื่องจักรอยางเปนระเบียบ  มีการตรวจสภาพของอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  กอนใชงานทุกครั้ง    มีการ
สวมใสอุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน   มีตูยาสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําทุก
แผนกวิชา มีการจัดระบบการจราจร ไดจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อความ
เหมาะสมกับวิชาเรียน  และระดมทรัพยากรจากภายนอก  เชนการรับบริจาค  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  การเชา
เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักเรียน  นักศึกษาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจําหองศูนย
เทคโนโลยี  ตามกําลังงบประมาณที่วิทยาลัยฯ  สามารถดําเนินการได 

สัมฤทธิผล 
 1.  ขอมูลเชิงประจักษ  จากการที่ครู  บุคลากรที่เกี่ยวของและนักเรียนนักศึกษา ตางตระหนักถึงระบบ
ความปลอดภัยในการใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และความปลอดภัยจากสภาพแวดลอม  ทําใหสถิติของ
การเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา  2553 เกิดขึ้น   

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



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวชิา/สาขางาน 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาในดานตาง ๆ  เชน การใหนักศึกษาสวม
หมวกนิรภัย  มีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย ระบบสัญญาณเตือน ปายแสดงขั้นตอนการใช มีตูประจําแผนก
วิชา จัดทําบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ มีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ และขอมูลหรือสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความปลอดภัยจากสภาพแวดลอมตาง ๆ  

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้คิดเปนรอยละ  81.94 อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง  
ไมวาจะเปนการฝกอบรม     

ความพยายาม 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การไปทัศนศึกษา  ไดพัฒนาใหบุคลากร

ของสถานศึกษาเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ    มีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดสงผูบริหาร  ครู และเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมสัมมนาทางวิชาการ           ไป
ทัศนศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100 อยูในเกณฑ  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  23 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
  สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามที่จะระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ
รวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีและใหความรูกับชุมชน     

ความพยายาม 
การใหครูเปนวิทยากรในการใหความรูแกเพ่ือนครู  นักเรียน นักศึกษา  การเชิญบุคคลภายนอกมาเปน

วิทยากรในการอบรมใหความรูแกครูและนักเรียน นักศึกษาการระดมทรัพยากรดานวัสดุและงบประมาณ  ใน
การจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  หุนยนต   การแขงขันทักษะทางวิชาชีพ  เปนตน  เพื่อใหการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและพยายามในการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อรวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิทยาลัยไดมีการระดม
ทรัพยากรในปการศึกษา  2553   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิตามตัวบงชี้ ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก  
มากกวา  44  คร้ัง  อยูในเกณฑ     ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักถึงการจัดการเรียนรูในดานวิชาชีพ  จําเปนตองใหนักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ  
ทักษะทางสังคม  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดและสถานประกอบการบางแหงมีเครื่องมือ  เครื่องจักร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย    

ความพยายาม 
พยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา  ไดมีโอกาสไปเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพจาก

สถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  สําหรับนักศึกษาในระบบปกติ  อยางนอย  3  ภาคเรียน  สําหรับ
นักศึกษาในระบบทวิภาคี  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการทําใหปจจุบันมี
สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ ตามตัว
บงชี้  คดิเปนจํานวน  50 แหง อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภมิูปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวม 

ในการพัฒนาผูเรียน 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ     ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  มาพัฒนาผูเรียนรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา    

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ พยายามใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดรับความรูที่หลากหลาย  เห็นความสําคัญของภูมิปญญา

ทองถ่ิน  มีวิสัยทัศนกวางไกล  เปนผูเรียนที่มีคุณธรรม ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือ  เกง  ดี  มีสุข 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามในการสรรหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ          ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน โดยในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดเชิญบุคคลภายนอก
มารวมในการพัฒนาผูเรียน โดยทุกสาขางานที่จัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียนจํานวน   19 คน  45
ช่ัวโมง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ   100   อยูในเกณฑ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
ความตระหนกัและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาเปนสิ่งสําคัญ  เพื่อไมใหครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไป  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอน   มาก
จนเกินไป  การเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ พยายามสรรหาบุคลากรมาทําหนาที่การสอน  โดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น   การจาง
ครูพิเศษสอน  ที่ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อใหมีจํานวนครูที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา  อันจะ
นําไปสูการมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่การ
สอนในสถานศึกษา  โดยในป  2553 โดยมีอัตราสวนของผูสอนตอผูเรียนโดยรวม 1 : 8.46  ทําใหวิทยาลัยฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ  ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  2 การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการจัดครูผูสอนใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาเปนส่ิง
สําคัญ  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไปการเรียนการสอนก็จะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ได
พยายามสรรหาบุคลากรมาทําหนาที่การสอนโดยการขอกําหนดอัตราครูเพิ่มขึ้น    

ความพยายาม 
การจางครูพิเศษสอนที่ตรงกับสาขาวิชา  เพื่อใหมีจํานวนครูที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน

นักศึกษาอันจะนําไปสูการมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพื่อทําหนาที่การ
สอนในสถานศึกษาดวยงบประมาณที่จํากัด  ทําใหปจจุบันวิทยาลัยฯ มีครูที่ทําหนาที่การสอนประจําอยูที่
วิทยาลัยฯ  ที่เปนขาราชการจํานวน 8 คน โดยมีขาราชการ 2 คน มาทํางานยังไมครบ 3 เดือน จึงคงเหลือ       6 
คน และพนักงานราชการ 7 คน โดยมีอายุงานไมครบ 3 เดือน และมีครูอัตราจาง 6 คน อายุงานนอยกวา     9 
เดือน 2 คน คงเหลือ 14 คน รวม 26 คน  อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   คิดเปน ผูสอน  1  คน ตอผูเรียน  8.46  คน  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
(รายวิชาที่มกีารพัฒนาครบ 4 ขอ)   

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการ 
4. ผานการตรวจการเขียนแผนฯจากฝายวิชาการ 
5. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึก
หลังสอน 
6. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผล 
7. มีการนําผลมาพัฒนาการจดัการเรียนรูเชน
พัฒนาสื่อ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

15.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.65 ดี 

16.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม(เทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช10-15  
- ปรับปรุง< 10  

12.60 พอใช 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา(จํานวนผูเรียนตอ
คร้ังของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร) 

- ดี  1 : 1  
- พอใช 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     

1:1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
-  พอใช ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-
2  

ปฏิบัติทุกขอ ดี 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย
บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-
2  

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ 
และอุปกรณ  

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-
3 

ปฏิบัติทุกขอ 

21.  ระดับคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
(รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ) 

- ดี >70  
- พอใช60-70  
- ปรับปรุง< 60  

 
81.94 

ดี 
 
 
 

 
ดี 

22.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

100 ดี 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดั
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-24  
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง  

44 ดี 

24.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคแีละระบบปกต ิ

- ดี >20 แหง  
- พอใช 15-19 แหง  
- ปรับปรุง< 15 แหง   

50 ดี 

25.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน(รอยละของสาขาวิชาที่จัดหา
ผูเชี่ยวชาญ) 
 

- ดี >89  
- พอใช 75-89   
- ปรับปรุง< 75           

 
100 ดี 



 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช 50-99   
- ปรับปรุง< 50     
  

100 ดี 

27.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25  
- พอใช 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

8.46 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดี 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  13 
     ตัวบงชี้  14 
     ตัวบงชี้  15 
     ตัวบงชี้  17 
     ตัวบงชี้   18 
     ตัวบงชี้  19 
     ตัวบงชี้  20 
     ตัวบงชี้  21 
     ตัวบงชี้  22 
     ตัวบงชี้  23 
     ตัวบงชี้  24 
     ตัวบงชี้  25 
     ตัวบงชี้  26 
     ตัวบงชี้  27 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  16 



 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูทุกคนในดานการดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยมีการ
แตงตั้งครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน  และใหครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง    

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ พยายามประสานงานกับผูปกครองในการรวมกันดูแลนักเรียนนักศึกษาคนใดมีปญหา 

นอกจากนั้นยังมีการพบปะนักเรียน นักศึกษาในกรณีพิเศษ  เชน  การติดตามนักเรียนนักศึกษา การแกปญหา   
การแนะแนวการศึกษาตอ  การใหคําปรึกษาอื่น ๆ เปนตน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในหนาที่ของการเปนครูที่ปรึกษาและไดทําหนาที่พบนักเรียน 
นักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหนาเสาธง  ทําใหจํานวนครั้งที่ครูที่ปรึกษาทุกคนพบนักเรียน 
นักศึกษา  รวมตลอดปการศึกษา  2553   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนจํานวน  30.16 คร้ัง / 
ป  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ ไดตระหนักดีวา  การดูแลนักเรียนนักศึกษาใหเปนผูปลอดสารเสพติดเปนส่ิงสําคัญและเพื่อ
เปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนสีขาว  จึงไดมรีะบบ
การติดตามแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด   

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการเครือขายในการดูแลนักเรียนนักศึกษาซึ่งประกอบดวยครู  ตํารวจ  ผูนํา

ทองถ่ิน  เจาของหอพัก  ตัวแทนชาวบาน  ที่อยูบริเวณใกลเคียงกับวิทยาลัยฯ ในการประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาในการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียน ไดพยายามอบรมใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายใน
สถานศึกษาและรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ  มีนโยบายใหมีการตรวจสารเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา  ทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามโดยมีระบบการเฝาระวังพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
ใหเปนผูปลอดจากสารเสพติด  โดยวิทยาลัยฯ ไดทําการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ  1  คร้ัง  และครบ  
100%  ของผูเรียนทั้งหมดในแตละครั้ง และไมพบผูติดสารเสพติด   ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  ของตัวบงชี้  
คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  30 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูและนักเรียน นักศึกษาในการผลักดันใหนักศึกษาทุก
คนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  

ความพยายาม 
โดยไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาและใหความชวยเหลือแกนักเรียน 

นักศึกษา ไดพยายามจัดโครงการใหนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบานสายสัมพันธและ
ดําเนินงานตามระบบวงจร  PDCA 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการดูแลและผลักดันใหนักเรียน นักศึกษา 
ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา        ในปการศึกษา  
2553 ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 22.36  อยูในเกณฑ   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม   

คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวา  การพัฒนาผูเรียน  ตองพัฒนาทั้งดาน  พุทธพิสัย  ทักษะพิสัยและ      จิต
พิสัย  จึงจะเปนการพัฒนาที่สมบูรณ  ดังนั้นนอกเหนือ  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแลว  
วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนการพัฒนาผูเรียน  เพื่อใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่
ดีงาม  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ  เปนผูนําและผูตามที่ดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข   

ความพยายาม 
โดยไดจัดทําโครงการตาง ๆ เชน  มีการจัดตั้งหนวยองคการวิชาชีพและชมรม  ตาง ๆ  ขึ้นเพื่อให

นักเรียนนักศึกษา  ไดฝกทักษะการบริหารจัดการการทํางานเปนทีม  การเปนผูนํากิจกรรมลูกเสือ โครงการ หิ้ว
ปนโตเขาวัด  โตวาที ประกวดเขียนเรียงความ รวมใจพัฒนา โครงการอบรมมารยาทไทย โครงการรณรงค
ตอตานยาเสพติด   กิจกรรมไหวครูและไหวครูชาง การประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช , โครงการทํา
ความดีถวายในหลวง  กิจกรรมการแขงขันกีฬา  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เปนตน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  ทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธทําใหวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
ดังกลาว  ตลอดปการศึกษา  2553  จํานวน  83  คร้ัง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมครบทั้ง  3  ดาน  ทําให
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  ของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑ   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม   
  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เปนหนาที่อยางหนึ่งของสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม และจะตอง
ปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

ความพยายาม 
โดยวิทยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ภายใตการนําของนักศึกษาองคการวิชาชีพฯ  เชน  ประกวด

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กิจกรรม
วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย  กิจกรรมวันไหวครูและไวครูชาง  กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ  เปนตน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปการศึกษา  2553  วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาว  จํานวน  3  
โครงการ  รวม  3  คร้ัง โดยทุกสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ดาน  คือ  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   คิดเปน
รอยละ  100  อยูในเกณฑ  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

28.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครู
ที่ปรึกษา 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-25   
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง           

30.16 
 

ดี 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพติดใหกับผูเรียน 

- ดี 1คร้ัง >90%  
- พอใช 1คร้ัง 80-
90%  
- ปรับปรุง 1คร้ัง
<80%            

100 ดี 

30.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเขา 

- ดี < 31 
- พอใช 31-40   
- ปรับปรุง>40           

22.36 ดี 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกจิกรรมครบทั้ง 
3 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75           

 
100 ดี 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกจิกรรมครบทั้ง 
2 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75           

100 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดี 
 
 
 



 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  28 
     ตัวบงชี้  29 
     ตัวบงชี้  30 
     ตัวบงชี้  31 
     ตัวบงชี้  32 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  - 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชพี   

 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักดีวาหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและการใหบริการทางวิชาชีพแกชุมชน  ซ่ึงในดานของ      การ
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน    

ความพยายาม 
ไดดําเนินการโครงการฝกอบรมสําหรับเยาวชนผูสําเร็จการศึกษาตอนตน การสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น แกนมัธยม อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน อบรมเยาวชน  โครงการจังหวัดเคล่ือนที่  โครงการ
ชวยเหลือผูประสบภัย  โครงการ 108 อาชีพ Fixit Center โครงการเปดโลกวิชาการ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามจัดทํากิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อเปนการใหบริการ
วิชาชีพ    สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  การฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  ทําใหตลอดปการศึกษา  2553  วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการบริการทางวิชาชีพ  จํานวน     18 
โครงการ  และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการอยูในระดับ  ดี  ทุกครั้ง  ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิ
ของตัวบงชี้  อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี   34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะ 
  วิชาชพีตองบดําเนินการ 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  สงเสริมและสรางตระหนักดีแกผูสอนถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให
เขากับกิจกรรมทางดานการบริการวิชาชีพที่มุงพัฒนาและอาชีพตามความตองการของชุมชนภายใตการ
ประสานความรวมมือกับจังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และหนวยงานอื่นๆ โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาชีพและฝกทักษะแกประชาชนไวในแผนปฏิบัติการประจําป อยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอภายใตกําลังคนและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการที่หนวยงานตางๆ 
ขอความรวมมือมายังวิทยาลัยฯ     
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ๆไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาใหเขากับการบริการชุมชนภายใต
หลักการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความรวมมือกับจังหวัด อําเภอ องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล และหนวยงานอื่นๆ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพแกประชาชนตอเนื่อง สม่ําเสมอ ภายใตกําลังคนและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเพียงพอตอ
ความตองการที่หนวยงานตางๆ ขอความรวมมือมายังวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. อบรมวิชาชีพแกประชาชนทั่วไป ไดแกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาแกนมัธยม/ประถม อาชีพ
อิสระ (108 อาชีพ) 

2. โครงการอาชีศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
3. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( Fixit Center) 
4. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
5. โครงการผูวาพบประชาชน 
6. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
7. โครงการ อบต. พบประชาชน 
8. ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
9. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักและพยายามและไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพในแตละสาขา พบวาสถานศึกษาไดใชจายงบประมาณในการ
จัดการกิจกรรม เปนเงินรวม 851,932 บาท   คิดเปนรอยละ 4.24   ตองบดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 20,106,944.59 
จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   อยูในเกณฑ   ดี 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

33.  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพฒันา
ชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/
โครงการ     ฝกทักษะวิชาชพีเพื่อการ
ประกอบอาชพีของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช 2-3 กจิกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม           

 
18 ดี 

34.  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชพีตอ
งบดําเนินการ 

- ดี >รอยละ 0.2 
- พอใช   รอยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง นอยกวารอยละ 
  0.11           

4.24 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ดี 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  33 
     ตัวบงชี้  34 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  35 จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัยและโครงงาน 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี         การ
สรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา     การเรียน
การสอน  หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบวิชาชีพ   

ความพยายาม 
โดยมีการจัดทําส่ิงประดิษฐคนรุนใหม  โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  และผลงานวิจัยของ

ทั้งครูผูสอนและผูเรียน  ทั้งในระดับ  ปวช. ปวส.   

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและ

โครงงานวิชาชีพและผลงานวิจัยทุกสาขางานในระดับ ปวช. อยางนอย 1 เร่ือง/ภาคเรียนและระดับ ปวส. อยาง
นอย 4 เร่ือง/ภาคเรียน  ทําใหวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมในระดับ ปวช.ได 26 เร่ืองและระดับ ปวส. ได   11 เร่ือง 
และมีงานวิจัยของครูจํานวน 23 เร่ือง และนวัตกรรมที่ชนะเลิศระดับชาติ 3 ชิ้น มีผลสัมฤทธิ์ของ  ตัวบงชี้คิด
เปนรอยละ  100   อยูในเกณฑ   ดี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  36 จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชนทางวชิาชพีและ/หรือ 
  ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ
 
ความตระหนกัและความพยายาม 
  วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี        การ
สรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนทางวิชาชีพและมี
ความสําเร็จในการเผยแพรผลงานในระดับชาติที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ 

ความพยายาม  
วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี          การ

สรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนทางวิชาชีพและมี
ความสําเร็จในการเผยแพรผลงานในระดับชาติที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ จํานวน 12 ช้ิน หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  มีผลงานทั้งสิ้น  3  ชิ้น  
ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้ อยูในเกณฑ   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ 
 
ความตระหนกั  

วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหทุกสาขาวิชาดําเนินการจัดทํา สรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและงบประมาณ ไดมีการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษาและหนวยงานอื่น
ตองบดําเนินการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   

ความพยายาม 
โดยมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับสิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพของสถานศึกษาและความ

รวมมือจากนักศึกษาและหนวยงานอื่นในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและพยายามในการจัดสรรงบประมาณตองบดําเนินการในการ

จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ   ทําใหวิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธ์ิของตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 0.63                อยูใน
เกณฑ  พอใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจัย  และโครงงาน 
 

ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ  ไดสนับสนุนผูสอน  บุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชาใหมีการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ  การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศนําไปสูการ
แขงขันระดับชาติ   

ความพยายาม 
มีการดําเนินงาน ปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่

ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานสากล เชน โครงการการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและ
โครงงาน  โครงงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายาม  โดยสนับสนุนใหผูเรียน ผูสอนใน      แต
ละสาขางานไดสรางโครงงานที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ  โดยในปการศึกษา  2553       
โครงงานวิชาชีพมีการเผยแพรโดย  จัดนิทรรศการในงานเปดโลกวิชาการ ป 53  จํานวน 1 คร้ัง   สัมมนา
โครงงานวิชาชีพ  จํานวน  1  ครั้ง  ประกวดโครงงานวิชาชีพ  1  คร้ัง  และโครงงานวิทยาศาสตร     มีการจัด
ประกวด  1  ครั้ง  ส่ิงประดิษฐ  มีการเขารวมประกวดระดับภาคใต  1  คร้ัง   ส่ือนวัตกรรมมีการเขาประกวด
ระดับชาติ  2  คร้ัง   ผลการวิจัยมีการเผยแพรระดับชาติ  1  คร้ังและประกวดนําเสนอภายในวิทยาลัย  1  ครั้ง   
และจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  จํานวน  2  คร้ัง    ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้   
รวม  11  คร้ัง    อยูในเกณฑ  ดี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

35.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
ระดับชาต ิ

- ดี 100  
ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
รอยละของสาขางานทั้ง 
ปวช. ที่และ ปวส. 

100 ดี 

36.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

- ดี >=3 ชิ้น  
- พอใช 2 ชิ้น   
- ปรับปรุง 1 ชิ้น            

 

3 ดี 

37.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตอ
งบดําเนินการ(ยกเวนงบลงทนุ) 

- ดี >1.00  
- พอใช 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50            

 

0.63 พอใช 

38.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

- ดี 4คร้ัง 4 ชองทาง  
- พอใช 2-3คร้ัง 2-3ชองทาง   
- ปรับปรุง1ครั้ง 1ชองทาง           

 
11 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดี 
 
 
 
 
 



 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  35 
     ตัวบงชี้  36 
     ตัวบงชี้  38 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  39 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพฒันาหรอืแผนยุทธศาสตร 

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยไดกําหนดวิวัยทัศนและนโยบายของสถานศึกษา มีการกําหนดแผนงานการบริหารโดยการมีสวนรวม
ของประชาคม อาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ มี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานตลอดจนมีการดําเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
โปรงใส ตรวจสอบไดและไดพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวการณเปนผูนํามีการวางแผน
พัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยไดมีการวางแผนการพัฒนางานคุณภาพในการบริหารงานของผูบริหาร ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาเชิงกลยุทธระยะ 5 ป ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่ง
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารพิจารณาจาก 

1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝาย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน 
2. การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจและจัด

การศึกษา 
4. การพึ่งตนเองที่เนนใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน

ตามความพรอมและสถานการณ 
5. ประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหาความรวมมือ ความ

ชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ 
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหาร ตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่องและ

หลากหลาย 
7. การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู

การองคกรการเรียนรู 
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบ

คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานจามวงจร
คุณภาพ PDCA 

สัมฤทธผิล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดมีความตระหนัก ความพยายาม และมีระบบการบริหารท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เชิงกลยุทธ โดยมีการใชกระบวนการ PDCA หลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการพัฒนาสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษาไดมีระบบบริหารตามองคประกอบของเกณฑการพิจารณาทั้ง 8 ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวบงช้ีอยูในเกณฑดี  



 

มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพี 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ไดสรางความตระหนักและความพยายามใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใน
การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน นักศึกษา  ไมวาจะเปนการแตงกาย  ตรงตอเวลา  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ   ความกตัญูกตเวที  ความสามัคคี  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเสียสละ  อุทิศตนตองานการมี
น้ําใจ  การใหบริการแกผูอ่ืน   การเปนผูนําและผูตามที่ดี  และหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการไป

ศึกษาอบรมดูงาน  เพื่อใหคุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู   อีกทั้งยังมีระบบการนิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยภาคเรียนละ  1 คร้ัง ไดสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นและการไปศึกษาอบรมดูงานเพื่อใหคุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู อีกทั้งยังมี
ระบบการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน  มีความตระหนักและพยายามปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทําใหผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทผานเกณฑ การ
ประเมินทุกคน ทําใหวิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100 อยูในเกณฑ  ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่   6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
ความตระหนกั 

 วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักในการจัดทําระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของวิทยาลัยฯ โดย
กําหนดใหใชพันธกิจของวิทยาลัยฯ และไดจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใหใชในแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ไดมีความพยายามในการจัดทําระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ใหเชื่อมโยงกับทุกงานทุก
แผนกวิชาภายในสถานศึกษาและยังเชื่อมโยงระบบเครือขายภายนอกสถานศึกษา ตาม พรบ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550 โดยระบบ RMS 2007 และไดจัดทําขอมูลของสถานศึกษาทั้ง 9 ดาน คือ ขอมูลทั่วไป ขอมูลนักเรียน
นักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารและ
สถานที่ ขอมูลหลักสูตรและการสอน และขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
องคกร ในเว็บไซดของวิทยาลัยฯ www.knicec.ac.th และมีการปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่องใหเปนปจจุบัน 
 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งสถานีวิทยุ R – Radio Network FM 105.5 MHz จากการบริหารทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อจัดการความรูสูชุมชนในพื้นที่บริการอําเภอควนขนุน อําเภอศรีบรรพต อําเภอปาพะยอม 
จังหวัดพัทลุง อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ไดมีความตระหนักและความพยายามในการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา  อยางเปนระบบ  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  ทําใหวิทยาลัยฯ  มีขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการ
ตัดสินใจที่เปนปจจุบัน  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม  มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีระบบ
ฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงผานเครือขายอินเตอรเน็ต  มีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล  มีการ
ประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูล ซ่ึงผลการดําเนินการของวิทยาลัยฯ  เปนไป
ตามเกณฑการตัดสิน  ครบทั้ง  5 ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูในเกณฑ   ดี 
   
 
 
 
 

http://www.knicec.ac.th/


 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  
- พอใช 6-7 ขอ 
- ปรับปรุง<6ขอ 8 ดี 

40.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช 85-90   
- ปรับปรุง < 85            

 

100 ดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจดัระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  
- พอใช 1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

5 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ดี 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  39 
     ตัวบงชี้  40 
     ตัวบงชี้  41 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  - 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี  42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง 

ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ ตระหนักดีวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่จะตอง
รวมมือกัน และตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน อันเปนความคาดหวังของสังคม  

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพระดับบุคคล ดังนี้ 

1. ไดศึกษาคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทําสําเนาแจกให 

2. ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประจําป สําหรับตัวบงชี้ที่สามารถทําไดใน
ระดับบุคคล 

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล 
4. นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และไดปฏิบัติตามองคประกอบครบทั้ง 4 
องคประกอบ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีอยูในเกณฑดี 
 
ผลการประเมิน     ดี   พอใช   ปรับปรุง 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี  43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสรางความตระหนักในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสู
การพัฒนาการบริหารงานใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยเปนแหลงอางอิงของ
สถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น เปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานตางๆ 

ความพยายาม   
 จากการที่สถานศึกษาไดสรางความตระหนักในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน โดยการนําผลการประกันคุณภาพภายในสูการปฏิบัติในการ
จัดการทําแผนปฏิบัติการประจําปและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 

1. จัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน มีการนํา

ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารงานใหไดมาตรฐาน 
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น และเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ใหสูงขึ้น 

สัมฤทธิผล 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือ
การเปน แหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น จากกิจกรรม โครงการที่
ดําเนินการเพื่อการนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 3 
ขอ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูในเกณฑ ดี 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกดิการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  
- พอใช 1-3   
- ปรับปรุง 1-2            

 

4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  
- พอใช 1-2   
- ปรับปรุง 1            

 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ดี 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 
     ตัวบงชี้  42 
     ตัวบงชี้  43 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  - 
 
 

หมายเหตุ :  ใหสถานศึกษาจัดทําเปนขอมลูสารสนเทศประกอบการพจิารณาตามรายละเอียดของขอมูล
ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
           
  

 
 



 

ตอนที่  6 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคต 

 
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา  ประจําปการศึกษา 2553 สรุปไดดังนี ้
 
  1. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับด ีเรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1  ตัวบงชี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
             มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่ 28, 29, 30, 31, 32    
   มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่ 33, 34 
   มาตรฐานที่ 5  ตัวบงชี้ที่ 35, 36, 38                                    
                             มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 39, 40, 41 
   มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่ 42, 43 
  2. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1  ตัวบงชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่ 16 
   มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่   - 
             มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 5  ตัวบงชี้ที่ 37 
   มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่   - 
  3. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1  ตัวบงชี้ที่ 7, 8 
   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่   - 
       มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่   -     
   มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 5  ตัวบงชี้ที่   - 
                       มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่   - 
                        มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่   -                      



6.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน พฒันาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตในรปูแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี ้
  6.2.1 แผนพฒันาการบริหารจัดการสถานศกึษา    (ยุทธศาสตรที่  6  พัฒนาภาวะผูนาํและระบบการจัดการ) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
กลยุทธที่  39         

 -  โครงการอบรมภาวะการเปนผูนํา  -  โครงการอบรมภาวะการ
เปนผูนํา 

 -  โครงการอบรมภาวะการ
เปน 
ผูนํา 

 -  โครงการอบรมภาวะการเปน
ผูนํา 

 -  โครงการอบรมภาวะการเปน 
ผูนํา 

 -  โครงการจัดทําแผนพัฒนาประจําป  -  โครงการผูนําในดวงใจ  -  โครงการผูนําในดวงใจ -  โครงการผูนําใน
ดวงใจ 

-  โครงการผูนําในดวงใจ 

 -  การจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่  -  โครงการคนดีในดวงใจ  -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ 
 -  โครงการจัดทําแผนพัฒนา 
สถานศึกษา  5  ป 

  
  

  
  

  
  

  
  

กลยุทธที่  40         
 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 
 -  โครงการอบรมวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  -  โครงการครูดีเดน 

 -  โครงการคนดีในดวงใจ 
 -  โครงการครูตนแบบ 
  

 -  โครงการครูผูมีคุณธรรม 
  

  
  

 -  โครงการครูในดวงใจ         
 -  โครงการเชิดชูคนดีศรีควนขนุน         
 -  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ 
แกครู  

 
  

 
  

 
  

 
  

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

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   

 -  โครงการอบรมการใช 
สารสนเทศ 

 -  โครงการแขงทักษะ  IT 
 -  โครงการดีเจนอย 
  

 -  โครงการประกวดการเขียนเว็ป 
 -  โครงการจัดการเรียนรูในสถาน 
ประกอบการ 

 -  โครงการพัฒนาไวเล็ต
อินเตอรเน็ต 
 -  โครงการความรวมมือเรียนรุกับ 
สถานประกอบการ 

  
  
  

-  โครงการจัดอบรมนักจัดรายการ     

 -  โครงการปรับปรุงศูนยขอมูล         

 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
  6.2.2 แผนพฒันาผูเรียน  (ยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาศักยภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

1.  โครงการสอนซอมเสริม 
  
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของ
ผูเรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของ
ผูเรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของ
ผูเรียน 
3.  สัปดาหวิชาการ 
  

1.  โครงกานสอนซอมเสริม 
2.  โครงการปรับพื้นฐานของ
ผูเรียน 
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) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

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

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง
ภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
  
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง
ภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง
ภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
4.  การจัดตั้งชมรม 
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง
ภาษา 
ตางประเทศ 
2.  วันสุนทรภู 
3.  วันคริสมาสต 
4.  การจัดตั้งชมรม 
5.  วันภาษาไทย 

4.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง 
วิชาชีพคอมพิวเตอร 
  
  

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ 
คอมพิวเตอร 
2.  โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

5.1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 

5.2  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
  

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 

 
 

 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
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.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตอ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตอ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตอ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตอ 

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

7.3  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

3.  โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

3.  โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

3.  โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

3.  โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

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 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

          (ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
 

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 
(Home  room) 

1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 
(Home  room) 

1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 
(Home  room) 

1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 
(Home  room) 

1.  โครงการพบครูที่ปรึกษา 
(Home  room) 

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

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

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 

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

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
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 

 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

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 
วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตรและสิ่งของเหลือใช 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
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.  โครงการสานสัมพันธฉันทนอง
พี่ 

6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 
นองพี่ 

6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 
นองพี่ 

6.  โครงการสานสัมพันธฉันท 
นองพี่ 

6.  โครงการสานสัมพันธฉันทนอง
พี่ 

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

8.  โครงการแขงขันกีฬา
ภายในอศจ.  ,  ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬา
ภายในอศจ.  ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬา
ภายในอศจ.  ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬา
ภายในอศจ.  ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแขงขันกีฬา
ภายในอศจ.    ภาค  ,  ประเทศ 

9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 

 
 
 
 
 
 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 ตัวบงชี้ที่  31 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญจิต
อาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับป
ใหม 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม 

11.  โครงการสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม 

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

ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 ตัวบงชี้ที่  32 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

2.  โครงการรณรงคแตงกายนิยม
ไทย 

2.  โครงการรณรงคแตงกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงคแตงกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงคแตงกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงคแตงกาย 
นิยมไทย 
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งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2553
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุ

  6.2.3 แผนพฒันหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

2.  โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ 

 -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

 -  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 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 
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6.2.4 แผนพฒันาการจัดทําผลงานโครงงานทางวชิาชพี  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
                   (ยุทธศาสตรที่  5  สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวจิัย) 

 
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   

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 
 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก 
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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 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อ
ตาง  ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อ
ตาง  ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 
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6.2.5 แผนพฒันาการบริการทางวิชาการวิชาชพีแกชุมชนและสังคม  (ยุทธศาสตรที่  4  สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม) 
 

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 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

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

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 
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6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู  (ยุทธศาสตการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ) 
 

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 

 
(ยุทธศาสตรพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

 
โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
-  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 

 -  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดทําพัฒนา  ปรับปรุง
หองเรียนปฏิบัติการ 

 -  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 

-  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 
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(ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั) 
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   

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 กลยุทธที่  5.2 
 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมขอมูลดาน
งบประมาณ  (PDCA) 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 -  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก 

 
 
 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

(ยุทธศาสตรพฒันาภาวะผูนาํและระบบการจัดการ)   
 

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   

 
 

  6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ยุทธศาสตรพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

-  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 
 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

(ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั) 

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   

 
(ยุทธศาสตรพฒันาภาวะผูนาํและระบบการจัดการ) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

กลยุทธที่  39         
 -  โครงการอบรมภาวะการเปนผูนํา  -  โครงการอบรมภาวะการเปน

ผูนํา 
 -  โครงการอบรมภาวะการเปน 
ผูนํา 

 -  โครงการอบรมภาวะการเปนผูนํา  -  โครงการอบรมภาวะการเปน 
ผูนํา 

  -  โครงการผูนําในดวงใจ  -  โครงการผูนําในดวงใจ -  โครงการผูนําในดวงใจ -  โครงการผูนําในดวงใจ 

  -  โครงการคนดีในดวงใจ  -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ 

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

 -  โครงการอบรมวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 -  โครงการครูดีเดน 
 -  โครงการคนดีในดวงใจ 

 -  โครงการครูตนแบบ  -  โครงการครูผูมีคุณธรรม  

     



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

 -  โครงการครูในดวงใจ         
 -  โครงการเชิดชูคนดีศรีควนขนุน         

 -  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
แกครู       

  

 
(ยุทธศาสตรพฒันาระบบมาตรฐานการประกันคณุภาพ) 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
  6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 

   (ยุทธศาสตรพฒันาศักยภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาตอ 

-  โครงการปจฉิมนิเทศ -  โครงการปจฉิมนิเทศ -  โครงการปจฉิมนิเทศ -  โครงการปจฉิมนิเทศ -  โครงการปจฉิมนิเทศ 

-  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผูสําเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน -  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน -  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน -  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน -  นิเทศนนักศึกษาฝกงาน 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

(ยุทธศาสตรพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

-  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
  



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

(ยุทธศาสตรสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 
ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 

2.  โครงการเยี่ยมหอพัก 2.  โครงการเยี่ยมหอพัก 2.  โครงการเยี่ยมหอพัก 2.  โครงการเยี่ยมหอพัก 2.  โครงการเยี่ยมหอพัก 

3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 ตัวบงชี้ที่  29 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 1.  โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 
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 

3.  โครงการประกวดมารยาทไทย 3.  โครงการประกวดมารยาทไทย 3.  โครงการประกวดมารยาทไทย 3.  โครงการประกวดมารยาทไทย 4.  โครงการประกวดมารยาทไทย 

4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 
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ยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม 
 

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 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 
ระยะสั้น(ดําเนินตามวงจรPDCA) 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการรายวิชาใหเขากับการ 
บริการชุมชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 

 -  ประสานความรวมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝกอาชีพแกประชาชน 
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(ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั) 
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   

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

 -  ระดมทุนจากหนวยงานภายนอก 

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  กิจกรรมการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

 -  โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

 -  โครงการงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

-  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา 
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 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อ
ตาง  ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อ
ตาง  ๆ  ในทองถิ่น 

 -  ประสานความรวมมือกับสื่อตาง  
ๆ  ในทองถิ่น 

 
 

(ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพภาวะผูนําและการจัดการ) 
โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 
 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 

-  โครงการอบรมการใช 
สารสนเทศ 

 -  โครงการแขงทักษะ  IT 
 -  โครงการดีเจนอย 
  

 -  โครงการประกวดการเขียนเว็ป 
 -  โครงการจัดการเรียนรูในสถาน 
ประกอบการ 

 -  โครงการพัฒนาไวเล็ตอินเตอรเน็ต 
 -  โครงการความรวมมือเรียนรุกับ 
สถานประกอบการ 

  
  
  

 
(ยุทธศาสตรพฒันาระบบมาตรฐานการประกันคณุภาพ) 

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 

 
 

 



6.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
   6.3.1  ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบัน  
การศึกษาอื่น ๆ  ในทองถ่ิน  เชน   การวจิัยเพื่อการพัฒนา 

  6.3.2  การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
  6.3.3  การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน 
  6.3.4  เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป
การเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  6.3.5  การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  7 
ภาคผนวก 

ผนวก ก :  ประกาศวทิยาลัยการอาชีพควนขนนุเรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวทิยาลัยการอาชีพควนขนนุ 
ผนวก ข :  คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผนวก ค : คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 

     ภายในสถานศึกษา  ประจาํปการศึกษา  2553 
ผนวก ง : ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2550 , 2551  และ  2552 
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ภาคผนวก ง. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา 3 ปยอนหลัง 
SAR ประจําปการศึกษา 2550 - 2551 โดยม ี6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี ้

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 

ป 2550 ป 2551 
ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 
1. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 

95.46 ดี 85.72 ด ี

2. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใชแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 100 ด ี 95 ด ี

3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ 
การใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง 
การอาน การเขียนและการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 88.25 ดี 83.25 ด ี

4. รอยละของผูเรียนที่มีความ 
สามารถใชความรูและเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74  
-ปรับปรุง < 60 % 93.80 ด ี 95.20 ด ี

5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนษุยสมัพันธที่ด ี

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74  
-ปรับปรุง < 60 % 

96.00 ดี 89.00 ดี 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 

54.70 ปรับปรุง 68.42 พอใช 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 

ป 2550 ป 2551 
ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 

89.70 ดี 94.20 ด ี

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชพีอิสระและศกึษาตอ
ภายใน 1 ป 

-ดี >59 % 
-พอใช 50-59 % 
-ปรับปรุง < 50 % 

95.80 ดี 99.00 ด ี

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่
พึงประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

-ดี  4.00-5.00 
-พอใช 3.50-3.99 
-ปรับปรุง1.00-3.99 3.84 พอใช 3.67 พอใช 

10. ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มี
การพัฒนาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

-ดี >79 % 
-พอใช 75-79 % 
-ปรับปรุง < 75 % 

92.65 ดี 100 ดี 

11. ระดับคุณภาพของการจดัการ
เรียนรูอยางหลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง 
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึง
พอใจตอคุณภาพการสอน 

-ดี >74 % 
-พอใช 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 
ของรายวิชาที่เปด
สอน 

95.00 ดี 95.00 ดี 

12. รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม พอเพียงและ
ทันสมัย 

-ดี >15 % 
-พอใช 10-15 % 
-ปรับปรุง 10 % 
ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด 

6.44 ปรับปรุง 6.41 ปรับปรุง 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 

ป 2550 ป 2551 
ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 
13. ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา 

-ด=ี 1 คน : 1 เครื่อง 
-พอใช = 2 คน :1 เครื่อง 
-ปรับปรุง=3คน :1เครื่อง

5:1 ปรับปรุง 3:1 ปรับปรุง 

14. ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ ศูนย   วิทยบริการ 
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

-ดี = ปฏิบัติได 
       2  องคประกอบ 
-พอใช = ปฏิบัติได 
       1 องคประกอบ 
-ปรับปรุง = ปฏิบัติ
ไมได 

 

3 ดี 3 ดี 

15. ระดับคุณภาพการจดัระบบ
ความปลอดภยั สภาพแวดลอม ส่ิง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

 -ดี >70 % 
 -พอใช 60-70 % 
-ปรับปรุง < 60 % 

81.29 ดี 77.40 ดี 

16. รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ 

 -ดี >89 % 
 -พอใช 75-89 % 
-ปรับปรุง < 75 % 

93.75 ดี 100 ดี 

17. จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 -ดี >19 คร้ัง 
 -พอใช 15-19 คร้ัง 
-ปรับปรุง < 15 คร้ัง 26 คร้ัง ดี 35 คร้ัง ดี 

18. จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศกึษารวมกับ
สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกต ิ

 -ดี >14 แหง 
 -พอใช 10-14 แหง 
-ปรับปรุง < 10 แหง 

56 แหง ดี 54 แหง ดี 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 

ป 2550 ป 2551 
ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 
19. จํานวนคน-ช่ัวโมงของ
ผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน 

 -ดี >89 % 
 -พอใช 75-89 % 
-ปรับปรุง < 75 % 

100 ดี 100 ดี 

20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่
มีคุณวุฒดิานวชิาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขา 

 -ดี >89 % 
 -พอใช 75-89 % 
-ปรับปรุง < 75 % 

100 ดี 100 ดี 

21. อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน 

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

1:16 ดี 1:14 ดี 

22. จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 

 -ดี >25 คร้ัง 
 -พอใช 20-25 คร้ัง 
-ปรับปรุง 20 คร้ัง 

35 คร้ัง ดี 30 คร้ัง ดี 

23. จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสอบสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

 -ดี >90 % 
 -พอใช 80-90 % 
-ปรับปรุง < 80 % 
ของผูเรียนที่ไดรับการตรวจ 

100 ดี 100 ดี 

24. รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเขา 

 -ดี >31 % 
 -พอใช 31-40 % 
-ปรับปรุง < 40 % 

21.98 ดี 5.43 ดี 

25. จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชพี รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 -ดี >80 % 
 -พอใช 75-80 % 
-ปรับปรุง < 75 % 100 ดี 100 

 
 
ดี 
 

 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 

ป 2550 ป 2551 
ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 
26. จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

100 ดี 100 ดี 

27. จํานวนประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินและ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

 -ดี >12 คร้ัง 
 -พอใช 10-12 คร้ัง 
-ปรับปรุง 10 คร้ัง 

29 คร้ัง ดี 15 คร้ัง ดี 

28. รอยละของงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตองบประมาณ
ทั้งหมด 

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

9.52 ดี 1.91 ดี 

29. จํานวนนวตักรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจยัและโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชพีและ/
หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 
และประเทศซึง่นําไปสูการ
แขงขันในระดบัชาติ 

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

100 ดี 100 ดี 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงาน /  
ผลการประเมิน 
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ผลสัมฤทธิ์ ผล ผลสัมฤทธิ์ ผล 

30. รอยละของงบประมาณที่ใช
ในการสราง พฒันาและเผยแพร
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณ
ทั้งหมด 

 -ดี >1.00 % 
 -พอใช 0.5-1.00 % 
-ปรับปรุง < 0.5 % 1.36 ดี 1.65 ดี 

31. จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาต ิ

 -ดี >4 คร้ัง 
 -พอใช 3-4 คร้ัง 
-ปรับปรุง 3 คร้ัง 

6 คร้ัง ดี 7 คร้ัง ดี 

32. ระดับคุณภาพการบริหารของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

 -ดี >6 ขอ 
 -พอใช 5-6 ขอ 
-ปรับปรุง 5 ขอ 

100 ดี 100 ดี 

33. รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพีได
อยางถูกตองเหมาะสม 

 -ดี >90 % 
 -พอใช 85-90 % 
-ปรับปรุง < 85 % 

100 ดี 72.22 ดี 

34. ระดับคุณภาพของการจดั 
ระบบสารสนเทศและการจดัการ
ความรูของสถานศึกษา 

 -ดี >1-4 ขอ 
 -พอใช 1-3 ขอ 
-ปรับปรุง 1-2 ขอ 

5 ขอ ดี 5 ขอ ดี 

 
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ภาคผนวก ง. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา 3 ปยอนหลัง 
SAR ประจําปการศึกษา 2552 โดยมี 7 มาตรฐาน 43ตัวบงชี ้

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

76.96 ดี 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู(เทียบกับผูยืน่คํารอง) 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

100 ดี 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตร และคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยาง
เปนระบบ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

77.50 ดี 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

90.04 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชพีไดอยาง
เหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

6.   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  มบีุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

90.25 ดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

47.72 ปรับปรุง 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 
51.72 

 
ปรับปรุง 
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วิชาชีพช้ันสูง   

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่ผานการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 

87.30 ดี 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

85.00 ดี 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

99.00 ดี 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

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

 

4.40 ดี 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ(รายวชิาที่มีการพัฒนาครบ 4 ขอ)   

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการผานการ
ตรวจการเขยีนแผนฯจากฝายวิชาการ 
8. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
บันทึกหลังสอน 
9. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
10. มีการนําผลมาพัฒนาการจดัการ
เรียนรูเชนพฒันาสื่อ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช60-75  
- ปรับปรุง< 60  

 
100 ดี 
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15.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
คุณภาพการสอนของผูสอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.65 ดี 

16.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรบัการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม(เทียบกับ
งบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช10-15  
- ปรับปรุง< 10  

 

12.60 พอใช 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของ
ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
(จํานวนผูเรียนตอคร้ังของการเรียนใน
รายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร) 
 

- ดี  1 : 1  
- พอใช 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     

 
1:1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ หองเรยีน  
หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
-  พอใช ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 
ปฏิบัติทุกขอ ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย
บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณ 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติทุกขอ ดี 

21.  ระดับคุณภาพการจดัระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน(รอยละของสาขางานที่

- ดี >70  
- พอใช60-70  
- ปรับปรุง< 60  

81.94 ดี 
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จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
และส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางมี
คุณภาพ) 
22.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

100 ดี 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดั
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-24  
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง   

44 ดี 

24.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวภิาคแีละระบบปกติ 

- ดี >20 แหง  
- พอใช 15-19 แหง  
- ปรับปรุง< 15     
  แหง    

50 ดี 

25.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน(รอยละของ
สาขาวิชาที่จัดหาผูเชี่ยวชาญ) 

- ดี >89  
- พอใช 75-89   
- ปรับปรุง< 75            

100 ดี 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชพีตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช 50-99   
- ปรับปรุง< 50     

100 ดี 

27.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25  
- พอใช 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

8.46 ดี 

28.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครทูี่
ปรึกษา 

- ดี >25 คร้ัง  
- พอใช 20-25   
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง      

 
30.16 

 
ดี 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน 

- ดี 1คร้ัง >90%  
- พอใช 1คร้ัง 80-90%  100 ดี 
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- ปรับปรุง 1คร้ัง<80% 
           

30.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเขา 

- ดี < 31 
- พอใช 31-40   
- ปรับปรุง>40         

22.36 ดี 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกจิกรรมครบทั้ง 3 
กิจกรรม) 

 
- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75            

100 ดี 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกจิกรรมครบทั้ง 2 
กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80  
- ปรับปรุง< 75           100 ดี 

33.  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและ
กิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช 2-3 กจิกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 
กิจกรรม            

18 ดี 

34.  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และ
ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนนิการ 
 

- ดี >รอยละ 0.2 
- พอใช รอยละ 0.11-
0.22 
- ปรับปรุง นอยกวา
รอยละ 0.11            

4.24 ดี 

35.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย
และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความ

- ดี 100  
  ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรียน 
  ปวส.>4ช้ิน/ภาคเรียน 

100 ดี 
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สะดวกในชวีติประจําวนั  หรือการประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชมุชน ทองถ่ิน 
และประเทศซึง่นําไปสูการแขงขันใน
ระดับชาต ิ

- พอใช 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
  รอยละของสาขางาน
ทั้ง ปวช. ที่และ ปวส. 

36.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ 
ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ

- ดี >=3 ชิ้น  
- พอใช 2 ชิ้น   
- ปรับปรุง 1 ชิ้น           

3 ดี 

37.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยั และโครงงานตองบดําเนินการ
(ยกเวนงบลงทุน) 

- ดี >1.00  
- พอใช 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50           

0.63 พอใช 

38.  จํานวนครัง้และชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

- ดี 4คร้ัง 4 ชองทาง  
- พอใช 2-3คร้ัง 2-3
ชองทาง   
- ปรับปรุง1คร้ัง 1
ชองทาง            

11 ดี 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา 
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  
- พอใช 6-7 ขอ 
- ปรับปรุง<6ขอ 

8 ดี 

40.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช 85-90   
- ปรับปรุง < 85            

100 ดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจดัระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  

- พอใช 1-3   

- ปรับปรุง 1-2           

5 ดี 



งานประกันคุณภาพ (SAR) 2553 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  

- พอใช 1-3   

- ปรับปรุง 1-2           

4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  

- พอใช 1-2   

- ปรับปรุง 1            

3 ดี 
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