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 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  255 4   วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน         
ได้จัดท าขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเพ่ือรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก่หน่วย งานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน  เพ่ือทราบถึงสถานภาพปัจจุบั นของวิทยา ลัยฯ เป็นข้อ มูลในการสร้างความตระหนั ก            
ความพยายามการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์        
ตามเป้าหมายที่ยอมรับ  เอกสารรายงานผลการประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดจ านวน 7 ตอน คือ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  บทสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ       
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้               
7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งชี้  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และภาคผนวก ซ่ึงจะช่วย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ  บุคลิกภาพ รวมทั้งค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณ  ในวิชาชีพ 

 เอกสารฉบับนี้นับเป็นรายงานสรุปผลการประเมินตนเองที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจัดเป็นรายงานประจ าปีของวิทยาลัยฯ   เพ่ือเผยแพร่
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนต่อไป 
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ตอนที่  1    
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1.  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา   
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดต้ังเม่ือวันที่  18  มิถุนายน  2540  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  103  ไร่       
25  ตารางวา  
  ต้ังอยู่  ณ  บ้านไสเตียน  เลขที่  214  หมู่ที่  6  ตําบลชะมวง    อําเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง  
ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง    22    กิโลเมตร   
 การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนเอเชีย หมายเลข 41) จากศาลากลางไปทาง   
ทิศเหนือ    
 การติดต่อสื่อสารทาง  โทรศัพท์. 0 -7461 -7187, 0 -7461 -7198 โทรสาร. 0 -7461 -7163  
www.knicec.ac.th ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :Phatthalung04 และ R-Radio Network FM.105.50 MHz. 
 ปีการศึกษา   2554   จัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  จํานวน 
3  ปร ะเภทวิ ชา ประกอบ ด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขา วิชาเครื่องกล สาขางานยานยน ต์          
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากําลัง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ 
สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวน 2 ประเภทวิชา ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขางานติดต้ังไฟฟ้า  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน  รวม  204  คน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
จํานวน  609  คน  วิชาชีพแกนมัธยม/ประถม  จํานวน 1,830   คน  108  อาชีพ  3,014  คนภายใต้การ
บริหารจัดการของนายสุคนธ์  แก้วแท้  

ปรัชญา  
 “วิชาการล้ําเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวนําชุมชน” 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งม่ันผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา และการให้บริการวิชาชีพแก่เยาวชน  

ชุมชนทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ภายใต้จรรยาบรรณนํา
วิชาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน  ดํารงชีพภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างม่ันคง สมดุล และยั่งยืน   ภายในปี 2556  
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาคุณภาพมุ่งม่ันความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นผู้ มีความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ 
โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

- 2 - 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ ดีภายใต้
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือเป็นศูนย์กลา งการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนด้านทักษะ  และเทคโนโลยี 
6.  ให้บริการด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

เป้าประสงค์ 
1.  นักศึกษา ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

 2.  นักศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 3.  นักศึกษาร้อยละ 80 มีคุณธรรม  จริยธรรมในระดับดีขึ้นไป   
 4.  นักศึกษาร้อยละ 80 จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนด 
 5.  นักศึกษาทุกคน และทุกระดับชั้นจะต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาด้านไอที อย่างที่สุด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 
1.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
5.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
6.  พัฒนาคุณภาพภาวะผู้นําและการจัดการ 
7.  พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน         

2.1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปิดสอน สาขางานยานยนต์ 
-  สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์  เปิดสอน สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
-  สาขาวิชาพณิชยการ   เปิดสอน สาขางานบัญชี 

เปิดสอน สาขางานการขาย 
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เปิดสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
-  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เปิดสอน สาขางานการท่องเที่ยว 

 
    2.2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปิดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
-  สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง   เปิดสอน สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวิชาการบัญชี    เปิดสอน สาขางานบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เปิดสอน สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. หลักสูตรระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเครื่องกล    เปิดสอน สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี    เปิดสอน สาขางานบัญชี 

 2.4  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  และ  108  อาชีพ เปิดสอนดังน้ี 
   -  งานจักสานพลาสติก      -  การประดิษฐ์ของชําร่วยและของที่ระลึกในงานพิธี 
   -  การทําผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสมุนไพร  -  การประดิษฐ์ตุ๊กตาแฟนซี 
   -  การประดิษฐ์ดอกไม้      -  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ / ดอกไม้ไว้อาลัย 
   -  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น      -  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
   -  ภาษาจีน         -  ยาดมสมุนไพร 
   -  การทํากระเป๋าเก็บเหรียญแฟนซี  -  การประดิษฐ์ตะกร้าจิ๋ว 
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   -  การทําพวงกุญแจ       -  การทําเกลือหอม 
   -  การประดิษฐ์ของชําร่วยจากเซรามิกส์ -  การทําขนมปุยฝ้าย 
   -  การทําน้ําสมุนไพร      -  การทําถั่ว 3 รส 
   -  การทําแซนวิช        -  การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
   -  Spa drink         -  ตุ๊กตาการบูร 
   -  การประดิษฐ์โอ่งแปลงโฉม    -  การทําน้ํากระเจี๊ยบ 
   -  การทําขนมหัวเราะ(ยิ้มเสน่ห์)   -  การแกะสลักกระจก 
   -  การทําขนมถั่วแผ่น      -  งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
   -  การทําปุ๋ยน้ํา        -  การทําขนมโคเบญจรงค์ 
   -  การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติก  -  การทําพวงกุญแจปิงปอง 
   -  การบํารุงรักษารถจักรยานยนต์   -  งานบริการรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 
   -  การต่อวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์  -  การผสมเครื่องด่ืม 
   -  การทําผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน -  ขนมไทย 
   -  งานทอผ้ายกดอก       -  การทําดอกไม้จากกระดาษย่น  
   -  การทําขนมจีนชาววัง      -  การทําขนมดอกจอก 
   -  การทําพวงกุญแจแฟนซี     -  การทําแกงเลียงเพ่ือสุขภาพ 
   -  การทําข้าวคลุกกะปิ      -  การทําขนมท้องม้วน 
 
 2.5  หลักสูตรวิชาชีพเสริมแกนมัธยม/ประถม  เปิดสอนดังน้ี 
  -  พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์     -  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  -  การบัญชีครัวเรือน       -  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 
  -  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น       -  การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
  -  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์    -  การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชําร่วย 
  -  งานจักสารผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก   -  การประดิษฐ์ของชําร่วยและของที่ระลึกในงานพิธี 
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 3.  สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2554  โดย
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ตามรางสรุปผลดังน้ี 

ตารางท่ี   1 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ตามชั้นปี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
90.78 ดี 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนรู้  (เทียบกับผู้ยื่นคําร้อง) 
 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

63.64 พอใช้ 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  96.66 ดี 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 
 

65.42 พอใช้ 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  100 ดี 
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ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

- ปรับปรุง < 60  

6.   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

7.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

39.39 ปรับปรุง 

8.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

-  ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

 
65.38 

 
พอใช้ 

9. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

10.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

100 ดี 

11.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

100 ดี 

12.  ร ะดั บคว า มพึ งพอ ใจข องส ถา น
ประกอบกา ร   ที่ มี ต่อ คุ ณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจร รยาบรรณในวิช าชี พของผู้ สํา เร็ จ
การศึกษา 

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

4.45 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

- 7 - 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  2  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

13.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ข้อ)   

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการ 
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯจากฝ่ายวิชาการ 
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึก
หลังสอน 
3. ผ่านการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่นพัฒนา
สื่อ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  
 

100 ดี 

15.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช้3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.70 ดี 

16.  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม(เทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช้10-15  
- ปรับปรุง< 10  

12.77 พอใช้ 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา      (จํานวนผู้เรียน
ต่อครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์) 

- ดี  1 : 1  
- พอใช้ 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     1:1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
-  พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-
2  
 

ปฏิบัติทุกข้อ ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย - ดี ปฏิบัติทุกข้อ  ปฏิบัติทุกข้อ ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

บริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์  

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติทุกข้อ ดี 

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
(ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ) 

- ดี >70  
- พอใช้60-70  
- ปรับปรุง< 60  
 

83.80 ดี 

22.  รอ้ยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

100 ดี 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-24  
- ปรับปรุง< 20 
ครั้ง   

53 ดี 

24.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แห่ง  
- พอใช้ 15-19 แห่ง  
- ปรับปรุง< 15แห่ง  

41 ดี 

25.  จํานวนคน-ชั่วโมง  ของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ) 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

26.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช้ 50-99   
- ปรับปรุง< 50       

100 ดี 

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน - ดี  1 : 25  
- พอใช้ 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

9.66 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 ดี 
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ตารางท่ี  3  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

28.  จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-25   
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง            

 
34 
 

ดี 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดให้กับผู้เรียน 

- ดี 1ครั้ง >90%  
- พอใช้ 1ครั้ง 80-90%  
- ปรับปรุง 1ครั้ง<80%            

100 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

30.  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือ
เทียบกับแรกเข้า 

- ดี < 31 
- พอใช้ 31-40   
- ปรับปรุง>40            

34.75 พอใช้ 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 2 
กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  4  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

33.  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช้ 2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            
 

14 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

34.  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ 

- ดี >ร้อยละ 0.2 
- พอใช้   ร้อยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 
   0.11           

4.30    ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  4 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  5  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

35.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซ่ึง
นําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 

- ดี 100  
ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช้ 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
ร้อยละของสาขางานทั้ง 
ปวช. ที่และ ปวส. 

86.95 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

36.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ 

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

5 ดี 

37.  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบดําเนินการ(ยกเว้นงบลงทุน) 

- ดี >1.00  
- พอใช้ 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50          1.00 พอใช้ 

38.  จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

- ดี 4ครั้ง 4 ช่องทาง  
- พอใช้ 2-3ครั้ง 2-3ช่องทาง   
- ปรับปรุง1ครั้ง 1ช่องทาง            
 

8 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  5 ดี 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  6  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ดี 8 ข้อ  
- พอใช้ 6-7 ข้อ 
- ปรับปรุง<6ขอ้ 8 ดี 

40.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช้ 85-90   
- ปรับปรุง < 85            
 

100 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

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

5 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  6 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  7  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

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

4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  
- พอใช้ 1-2   
- ปรับปรุง 1            
 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  7 ดี 
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4.  จุดเด่น-จุดท่ีต้องพัฒนา  
 จากผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  2554  ของวิทยาลัย
การอาชีพควนขนุน  พบว่า  วิทยาลัยฯ  สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย  และสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษา  และสิ่งที่ได้จากการประเมินตนเอง  ทําให้ วิทยาลัยฯ ทราบถึงจุดเด่น  จุดที่ ต้องพัฒนา ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ สร้างความตระหนักในภาระหน้าที่แก่บุคลากรครู  และบุคลากรสายสนับสนุน  
ทุกคน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน  นักศึกษา  และพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้เป็นยอมรับของชุมชน  และสถาน
ประกอบการหน่วยงานต่างๆ  ในอนาคต  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ  ดี 

 -  จุดเด่น  
 1.  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี  เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
สถานประกอบการ  และหน่วยงานต่างๆ   

 2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยฯ  มีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย  ตามความต้องการของชุมชน   
มีวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ครู  นักเรียน  นักศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง  มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่  มีสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.  ด้านกิจการพัฒนาผู้เรียน 
  วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมหลากหลาย  (5 ดี  5 เก่ง)  โดยเน้น 
หลักคุณธรรมนําความรู้  ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข  ยึดหลักการดําเนินชีวิตโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (3ดี)  เป็นที่ยอมรับของชุมชน
สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 

 4.  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมให้ครู  นักเรียนได้มีความตระหนักต่อหน้าที่ ในการสร้างจิตสํานึก
สาธารณะในการให้บริการชุมชน  เพ่ือบริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน หน่วยงาน  ที่หลากหลาย
ทั่วถึง  ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 

5.  ด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
  วิทยาลัยฯ  สนับสนุนให้ครู  นักเรียน  นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  สาขางาน
ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย และโครงการที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  ใช้ในชีวิตประจําวัน  ใช้ในการประกอบอาชีพ  ท้องถิ่น  ชุมชนในจังหวัดนําสู่การแข่งขันระดับ
ภาคและประเทศ 

6.  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นํา  มีวิสัยทัศน์  มีการกระจายอํานาจ  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี 

ส่วนร่วมในการบริหาร  จัดทําแผนพัฒนา  นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดเป็นส่วนสําคัญในการ 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

- 15 - 

บริหารจัดการ  มีการจัดทําอย่างต่อเนื่อง  และมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ  และต้นสังกัด 
อย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพระดับบุคคล  และระดับแผนกวิชา 

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่     
     1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

วิทยาลัยฯ  ควรส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาให้มีความตระหนักในการประสานความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่องสมํ่าเสมอและติดตามอย่างใกล้ชิด  และรายงาน
วิทยาลัยทราบ 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    วิทยาลัยฯ  ควรจัดหาระดมเงินทุน  ทรัพยากรอ่ืน จากประชาคมอาชีวศึกษา  หรือ 

หน่วยงานต่างๆ  ที่นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางในการจัดซ้ือวัสดุฝึก  อุปกรณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

   3.  ด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
    วิทยาลัยฯ  ควรจัดส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ครูในการสร้าง  พัฒนา  

สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  นวัตกรรมและโครงงาน  พร้อมหา  ระดมเงินทุน  ทรัพยากรอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจากการ
จัดสรรงบประมาณส่วนกลางให้เหมาะสม  ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 จากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  มีแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาในอนาคต  ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ  มีการติดตามกํากับครูผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ทุกชั้นปี  ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล  ประเมินผล  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและให้ประสาน
กับครูที่ปรึกษา  และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพ่ือความสะดวกในการติดตาม  ดูแล  แก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียนภายใต้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ 

2. วิทยาลัยฯ  ควรสร้างความตระหนักแก่ครู  ในการใช้วิธีที่หลากหลาย  เหมาะสม  กับสภาพจริง
ของนักเรียน  และประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองต่อไป 

3. วิทยาลัยฯ  ควรจัดหาระดมเงิน  ทรัพยากรอ่ืน ที่นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง
ในการจัดซ้ือวัสดุฝึก  อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4. วิทยาลัยฯ  ควรจัดส่งเสริม  และสร้างความตระหนักแก่ครูในการสร้าง  พัฒนา สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  นวัตกรรมและโครงงาน  พร้อมหา  ระดมเงินทุน  ทรัพยากรอ่ืน ที่นอกเหนือจากการ
จัดสรรงบประมาณส่วนกลางให้เหมาะสม  ตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด 
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ตอนที่  2 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
2.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                             
 
 2.1.1 ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดต้ังเม่ือวันที่  18  มิถุนายน  2540  มีพ้ืนที่ท้ังหมด  103  ไร่             
25  ตารางวา มีรายละเอียดความเป็นมาดังนี้ 

พ.ศ. 2539  
คณะกรรมมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรได้แปรญัติงบประมาณปี  2540  ใน 

แผนงานจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมเติมในโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพแห่งใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2540  
จ านวน 50 แห่ง  ในระดับอ าเภอ  ซ่ึงกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  โดยท่าน
ผู้อ านวยการธีรวัฒน์ บุญเพ็ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ด าเนินการจัดหาที่ ดินเป็นสถานที่ก่อสร้าง    
ซ่ึงได้เสนอที่ดินจ านวน  2  แปลง  คือ  ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งป่าไพร  ต าบลโตนดด้วน  แ ละที่สาธารณะ
ประโยชน์ทุ่งบกหยวก ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ซ่ึงจังหวัดพัทลุง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ   
สรรหาที่ดินโดยให้นายบัญชา  ถาวรานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  และนายสุวพันธ์    
สุนทรวงค์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นประธานกรรมการและเลขานุการ  
 14  พฤศจิกายน  2539 
  คณะกรรมการมีมติเลือกที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบกหยวกต าบลชะมวง  อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง  เป็นสถานที่จัดต้ัง 

31  ธันวาคม  2539   
  นายสุวิช รัตนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แจ้งผลการจัดให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
ทราบ 
                23  กุมภาพันธ์  2540 
  กรมอาชีวศึกษาตอบความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งบกหยวกตาม 
 ข้อเสนอของจังหวัดพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ด าเนินการ 
 ขออนุญาตการใช้ที่ดินต่อกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
               6  มิถุนายน  2540   
  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตอบอนุญาตการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัย 
การอาชีพควนขนุน  ในพ้ืนที่  103  ไร่  25  ตารางวา 
                11  กุมภาพันธ์  2540   
  กรมอาชีวศึกษาแต่งต้ัง  นายสิทธิพงษ์    นกแอนหมาน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย 
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สารพัดช่าง นายนุสิต  สุขประจันทร์ อาจารย์  2  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  และนายสมชาย  นวลใย  
อาจารย์  2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดต้ังวิทยาลัยฯ 

18  มิถุนายน  2540 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

30  กันยายน  2540  
  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ 

ปีการศึกษา  2541  
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2  สาขาวิชา  คือ 
     สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาการบัญชี 

 ปีการศึกษา  2542  
   เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
            ปีการศึกษา  2544   
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี 
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                 สาขาวิชาการขาย 
            ปีการศึกษา  2545 
  ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. ครั้งที่  1 
  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
 ปีการศึกษา  2547 
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิค 
ยานยนต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปีการศึกษา  2548 
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 ปีการศึกษา  2549 
  ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. ครั้งที่  2  
ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาประเภทวิชาชีพขนาดเล็ก  ครั้งที่  2 

 ปีการศึกษา  2550 
  จัดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  (R-Radio  FM  105.50  MHz) 

 ปีการศึกษา  2551   
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปีการศึกษา  2555 
  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

- 20 - 

  
ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  

 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ระยะเวลา  14  ปี  ผู้บริหารประกอบด้วย 
  พ.ศ.  2541  -  2547 1.  นายสิทธิพงษ์  นกแอนหมาน  
  พ.ศ.  2547  -  2553 2.  นายมานิตย์      อักษรกุล   
  พ.ศ.  2553  -  2554   3.  นายศุภชัย  สมทอง 
  พ.ศ.  2554  -   ปัจจุบัน 4.  นายสุคนธ์  แก้วแท้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนมีสีประจ าวิทยาลัยคือ  สีม่วง  -  เหลือง 
สีม่วง   :   เป็นสีประจ าพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   

ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทย  วัฒนธรรมไทย  ความเป็นไทย  เป็นสีแห่งความเข้มแข็ง  อดทน  อุตสาหะ            
เพ่ือน าไปสู่ชัยชนะและความส าเร็จและเป็นสีประจ าจังหวัดพัทลุง  ซ่ึงได้รับฉายาว่าดินแดนแห่งคนจริง  ถิ่นนักรบ  
จึงเป็นสีแห่งความกล้าแกร่ง  อดทน  ของบรรดาศิษย์  เปรียบคล้ายโลหิตแห่งองค์พระวิษณุกรรม  ซ่ึงเป็นเทพ
เจ้าดุจพระบิดาของเหล่าช่างทั้งหลายทั้งปวง  เป็นที่รวมจิตใจของเหล่าศิษย์ให้เป็นหนึ่งเดียว 
     สีเหลือง  :  เหลืองหรือเหลืองทอง  เป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เปรียบเหมือนแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทองของไทย  สีเหลืองเป็นสีของความอุดมสมบูรณ์แห่งปัญญา  สีแห่งคุณธรรมของพระศาสนา  ที่ส่งผล
ให้เกิดความสุขสู่มวลมนุษย์  สีเหลืองเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงศิษย์ที่ มีคุณธรรม  หรือมีจรรยาบรรณ  หรือ
วิชาตามสาขาที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพนั้นๆ  อย่างมีความสุขในสังคม 
 2.1.2 ขนาดและท่ีต้ังของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
  วิทยาลัยการอาชีพควน  มีพ้ืนที่ท้ังหมด  103  ไร่  25  ตารางวา ต้ังอยู่  ณ  บ้านไสเตียน  
เลขที่  214  หมู่ที่  6  ต าบลชะมวง    อ าเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง  ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง   
22  กิโลเมตร   
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  การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนเอเชีย หมายเลข 41) จากศาลากลาง     
ไปทางทิศเหนือ    
  การติดต่อสื่อสารทาง  โทรศัพท์.  0-7461-7187  ,  0-7461-7198 โทรสาร. 0-7461-7163  
www.knicec.ac.th ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Phatthalung04 และ R-Radio Network FM. 105.50MHz. 
 
 2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  บริเวณวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
          -  สภาพชุมชน 
     อ าเภอควนขนุน  เป็นอ าเภอหนึ่งซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดพัทลุง  ประกอบด้วย 12  ต าบล  
124  หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14  แห่ง จ านวนประชากร 82,389  คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด  454  
ตารางกิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  25   กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ  
   -  เศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ท านา ท าสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส า คัญ 
ได้แก่ ข้าว ยางพารา และผลไม้ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมง ค้าขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
   -  แหล่งท่องเที่ยวและที่พัก  ได้แก่  อุทยานนกน้ าทะเลน้อย   สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย   วัดเขาอ้อ  วัดบ้านสวน 
   -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  การทอเสื่อกระจูด  ผลิตภัณฑ์จากกระจูด  
การท าปลาดุกร้า 
   -  แหล่งเรียนรู้  ภายในวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแต่ละแผนกวิชา  Auto คาร์แคร์    
Acc  Za, Coffee Time,  Ezy Com Service  ฯลฯ  สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและอาชีพ  ห้องเสริ มสวย      
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ศูนย์อินเตอร์เน็ต  ห้องเรียนทางไกล  ห้องสมุด  ภายนอกวิทยาลัย  ศูนย์การเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านโงกน้ า  ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง   
วิทยาลัยชุมชนและภูมิปัญญา  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย   สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า    
ทะเลน้อย  วัดเขาอ้อ  วัดบ้านสวน  วัดป่าตอ  วัดสุนทราวาส 
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 2.1.4  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  11,464,317.27 บาท  รายละเอียดในตารางที่  1 

ตารางที่ 1 งบด าเนินการ งบประมาณประจ าปีการศึกษา   2554 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1.  งบบุคลากร        2,772,898.41 
2.  งบด าเนินงาน  
     2.1  งบด าเนินงาน  2,521,163.40 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค  353,610.68 
3.  ค่าเสื่อมราคา 4,029,452.80 
4.  งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  
      4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 1,672,000.00 
      4.2  ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    671,658.25 
5.  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)  
     5.1  โครงการ Fix  it  Center  725,011.00 
     5.2  โครงการท าดีมีอาชีพ - 
     5.3  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 147,090.00 
     5.4  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง - 
     5.5  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 130,000.00 
     5.6 ทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 
     5.7 รายได้สถานศึกษา 671,433 
  
                                            

รวมงบด าเนินการท้ังส้ิน 11,464,317.27 
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2.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ.  2545 
ปรับปรุงพุทธศักราช  2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช  2546  รายละเอียด 
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  
              3.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 ดังแสดงในตาราง   
ที ่2 ถึงตารางที่  5   

 ตารางที่  2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช. 1 45 16 - - 45 16 61 
ปวช. 2 17 18 - - 17 18 35 
ปวช. 3 29 9 - - 29 9 38 

รวมระดับ ปวช.   91 43 - - 91 43 134 
ปวส. 1 24 2 - - 24 2 26 
ปวส. 2 13 10 6 15 19 25 44 

รวมระดับ ปวส. 37 12 6 15 43 27 70 
รวมท้ังหมด 128 55 6 15 134 70 204 
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 ตารางที ่ 3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตร 
ประเภทวิชา   สาขาวิชา     
 
ภาคเรียน 

ท่ี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนรายวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
 วิชาชีพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 50 33 83 
1/2554 ระยะสั้น พาณิชยกรรม 1 33 25 58 
  คหกรรม 6 64 125 189 
 วิชาชีพแกน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 45 35 80 
 มัธยม/ประถม พาณิชยกรรม 6 501 427 928 
  คหกรรม 1 29 28 57 
 108  อาชีพ อุตสาหกรรม 4 110 46 156 
  คหกรรม 21 459 848 1,307 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 69 131 200 
ภาคเรียน

ท่ี  หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนรายวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
2/2554 วิชาชีพ 

ระยะสั้น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 10 11 21 
พาณิชยกรรม 1 90 74 164 
คหกรรม 4 20 74 94 

วิชาชีพแกน 
มัธยม/ประถม 

อุตสาหกรรม - - - - 
พาณิชยกรรม 2 370 296 666 
คหกรรม 2 31 68 99 

108  อาชีพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 163 187 350 
คหกรรม 10 411 590 1,001 

รวม 67 2,455 2,993 5,453 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่  4  จ านวนผู้บริหารและครู  จ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

 
บุคลากรสถานศึกษา   สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
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ผู้บริหาร/แผนกวิชา จ านวน 
(คน) 

ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว่

า 

ครู
ผู้ช่

วย
/ค

รู 

ช า
นา

ญก
าร

 
ช า

นา
ญก

าร
พิเ

ศษ
 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 - 
ครูแผนกวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 - 
2 

- 
- 

- 
1 

- 
2 

- 
1 

- 
- 

- 
1 

3 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
- 

ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 6 1 2 4 6 - - 1 5 - 1 - - - 
ครูแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 - 1 2 - - - 2 - 1 - - - 
ครูแผนกวิชาสามัญ 6 1 2 3 2 4 - - 6 - - - 1 - 
ครูแผนกวิชาการบัญชี 3 1 2 - - 3 - 1 2 - - 1 - - 
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 1 - 4 1 4 - - 5 - 1 - - - 
ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 

รวมทั้งหมด 28 9 6 14 14 14 - 5 26 - 3 4 2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางที่  5  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิ
การศึกษา 

บุคลากรตามโครงสร้างบริหารงาน
ของสถานศึกษา 

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.ต
้นห

รือ
 ต

่ า
กว

่า 
ม.ป

ลา
ย/

ปว
ช. 

ปว
ส./

อนุ
ปริ

ญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่า 
ป.

ตร
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งานสารบรรณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานการเงิน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานวางแผนฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานพัสดุ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานศูนย์ข้อมูลฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานกิจกรรม 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ 1 - - 1 1 - 1 - - - - 
คนงานภารโรง 4 - - 4 6 - 4 - - - - 
ยาม 1 - - 1 3 - - 1 - - - 

            
รวมท้ังหมด 14 - - 14 10 8 5 1 2 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  และความดีเด่นของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
ปีการศึกษา  2551  
ระดับจังหวัด  -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการคุณธรรมน าความรู้ดีเด่น   

   อันดับ  1 
ระดับภาค  -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการคุณธรรมน าความรู้ดีเด่น 

   อันดับ  3 
ระดับประเทศ -  ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพได้อย่างมี 
                          คุณภาพดีเยี่ยม 

-  ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปีงบประมาณ  2552 

ปีการศึกษา  2552 
ระดับจังหวัด  -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นใน     

    สถานศึกษา อันดับ  1 
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   - ได้รั บรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโคร งการ จิตอา สา  วั ยกล้า  วัยใสใส่ใ จ         
    คุณธรรมดีเด่น อันดับ  2  โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

-  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  
    อันดับ  1 
-  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการด าเนินงานดีเด่น ประเภทที่  1  ด้านการยกระดับ 
 ช่างชุมชน  โครงการ Fix  It  Center 

-  นักศึกษาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์  
       ทั้งระดับ  ปวช.และระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ 

-  นักศึกษาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีด 
      ไทย / อังกฤษ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ 

ระดับภาค   -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  
       ดีเด่นอันดับ  2 
  -  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชนดีเด่น 
       อันดับ  3 
  -  นักศึกษาเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ในการแข่งขัน 
      ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ 

-  นายอัษฏาวุธ  เหมือนเส็น  ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  53   
      ประเภทกีฬากระโดดสูง 
 

ระดับประเทศ     -  ได้รับรางวัล  1  วิทยาลัย 1  นวัตกรรม  ระดับเหรียญทอง  ชื่อ  ชุดฝึกการวิเคราะห์ 
   ปัญหาการอุดตันในระบบปรับอากาศรถยนต์  โดยครูประเสริฐ  ทวีโชติ 

ปีการศึกษา  2553 
ระดับจังหวัด  -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการคุณธรรมน าความรู้  ภายใต้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดีเด่น  อันดับ  1 
   -  การแข่งขันทักษะสร้างภาพเคลื่อนไหว  (Annimation)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    ชนะเลิศอันดับ  1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
   -   การแข่งขันทักษะการออกแบบสร้าง  Web  Page  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

- การแข่งขันทักษะ  การเขียนแผนธุรกิจ  แผนกวิชาการขาย  ชนะเลิศอันดับ  1  ระดับ 
         อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

- การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ใหญ่  แผนกวิชาช่างยนต์  ชนะเลิศอันดับ  1  ระดับ   
       อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
ระดับภาค     -   ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดและน าเสนอโครงการคุณธรรมน าความรู้ภายใต้ 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต้ 

- องค์การวิชาชีพฯ  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ผ่านการประเมินฯ   ระดับ 
    เหรียญทอง 
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-  นายวสุรัตน์  ทองปาน  ได้รับรางวัล  นักศึกษาน าความรู้ไปใช้และขยายผลดีเด่น  อันดับ 1         
   โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  3 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยาลัยฯ ด าเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภทที่  3 

   -  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน  การสอน  และการ     
   บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3ดี ประจ าปีงบประมาณ 2553 
- นายวสุรัตน์  ทองปาน  ได้รับรางวัล  นักศึกษาน าความรู้ไปใช้และขยายผลดีเด่น  อันดับ  3   
    โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  3 
- ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาลัยฯ  ขยายผลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน  

ประเภทที่  2 
- ชุมชนไสตอตก  ต าบลชะมวง  อ าเภอควนขนุน  ได้รับรางวัลชมเชย โดยวิทยาลัยการอาชีพ

ควนขนุน  ประเภทที่  5  ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยฯ  และใช้ผลดีเยี่ยมตามโครงการ
ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน  ประเภทที่  2 

- ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลก  โดย
ครูสุภาพ  คงจันทร์  สาขาวิชาช่างยนต์ 

- ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชี วศึกษาในงานวันครูโลก  
โดยครูเสฐียรพงษ์  เอียดคง  สาขาวิชาช่างยนต์ 

ปีการศึกษา 2554 
- ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย สมศ.รอบ3 
- ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

ระดับจังหวัด  -   การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์  แผนกวิชาช่างยนต์  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. 
ระดับภาค   -   การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวส. 

- ได้รางวัลส่ิงประดิษฐ์ เครื่องควบคุมการจ่ายผงซักฟอก ระดับเหรียญทองแดง 
ระดับประเทศ -   นายวสุรัตน์  ทองปาน  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับชาติ และได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติ 
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2.4 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจ า 
ปีการศึกษา  2554   ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  
2552 

ปี  
2553 

ปี  
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

2.4.1  การบริหารจัดการ
สถานศึกษา   

 -  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพ 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

  -  ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

90 
 

90.50 
 

91 
 

91.50 
 

92 
 

  -  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

2.4.2  การพัฒนาผู้เรียน 
 

-  จ านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 

 
-  จ านวนคร้ังที่จัดบริการตรวจสารเสพติด 

1  
คร้ัง/
80 

1  
คร้ัง/
85 

1  
คร้ัง/
90 

1  
คร้ัง/
95 

1  คร้ัง/
100 

 -   ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 30% 29% 28% 27% 25% 

 -  จ านวนคร้ัง  และประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จ านวนคร้ังและประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 

2.4.3  การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน 
     การสอน   

-   ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ 

75 80 85 90 100 

 -  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

75 80 85 90 100 

 -  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
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 -  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซ้ือวัสดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนต่องบด าเนินการทั้งหมด 
 
 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  
2552 

ปี  
2553 

ปี  
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

 -  จ านวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละคร้ังของ     การเรียนในรายวิชาที่ใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานนั้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

 - ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย
บริการ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 - ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ 

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

 -  ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่ผู้สอน
ประจ ามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตาม
เกณฑ์ผู้สอน  1  คน  ต่อผู้เรียนไม่เกิน  
35  คน 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
-  อัตราส่วนผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา 

น้อยกว่า 
25  คน 

น้อยกว่า 
25 คน 

น้อยกว่า 
25  คน 

น้อยกว่า  
25  คน 

น้อยกว่า  
25  คน 

 
 

2.4.4  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 
 

 -  ร้อยละของสาขางานทั้งหลักสูตร  
ปวช.  และ  ปวส.ที่มีการจัดท านวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 
*ระดับ ปวช.  ไม่เกิน  5  คนต่อ  1 ช้ิน 
*ระดับ ปวส.  ไม่เกิน  3  คนต่อ  1  ช้ิน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

  -  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการ
ด าเนินงานต่องบประมาณต่องบด าเนินการ
ยกเว้นงบลงทุน 

0.50 
 

0.60 
 

0.70 
 

0.80 
 

1.00 
 

  -  จ านวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพหรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  
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2552 2553 2554 2555 2556 
  -  จ านวนคร้ังและจ านวนช่องทางของการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 

2  ช้ิน 
 
 
 

2  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

2.4.5  การบริการทาง
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 
    และสังคม 

 -  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

  -  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ  และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

0.2 0.21 2.2 0.23 0.24 

2.4.6  การจัดหาทรัพยากร
และแหล่งการเรียนรู้   
 

-   ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซ้ือวัสดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนต่องบด าเนินการทั้งหมด 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

 -  จ านวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละคร้ังของ     การเรียนในรายวิชาที่ใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานนั้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  โดย
พิจารณาจากข้อ  3.1  -  3.4   
 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย
บริการ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 -  จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

 -  ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหา
ผู้เช่ียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  
2552 

ปี  
2553 

ปี  
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

2.4.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

-  ร้อยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่
สอนหรือตามที่ที่รับผิดชอบ 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

2.4.8  การสร้างเครือข่าย -  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา

20  
แห่งขึ้น

20  
แห่งขึ้น

20  
แห่งขึ้น

20  
แห่งขึ้น

20  
แห่งขึ้น
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ความร่วมมือในการจัด 
    การศึกษา                                                                                                                                 

ระบบทวิภาคี  และระบบปกติ ไป ไป ไป ไป ไป 

 -  จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

  -  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 
2.5  เป้าหมายความส าเร็จและการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง   
 เป้าหมายความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  2554  
ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  
2552 

ปี  
2553 

ปี  
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

    2.5.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย  ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
                                  

-  ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ 

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

  2.5.2  ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท                       

-    ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
30% 29% 28% 27% 25% 

                                                                           -  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมทีดีงาม 
ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

75 
 

78 
 

80 
 

83 
 

85 
 

 
-    จ านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 

25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  
2552 

ปี  
2553 

ปี  
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

 -  จ านวนคร้ัง  และประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จ านวนคร้ังและประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 

2.5.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพ
ติด     

-    จ านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 

 -  จ านวนคร้ังที่จัดบริการตรวจสารเสพติด 
1  

คร้ัง/
1  

คร้ัง/
1  

คร้ัง/
1  

คร้ัง/
1  คร้ัง/
100 
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80 85 90 95 

 -  จ านวนคร้ัง  และประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 -  จ านวนคร้ังและประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100% 

2.5.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  
เช่น  การต้ังครรภ์ ก่อนวัยอัน
ควร         

-    จ านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 

2.5.5  ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการม่ัวสุม   
 

-    จ านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 

 
-  จ านวนคร้ังที่จัดบริการตรวจสารเสพติด 

1  
คร้ัง/
80 

1  
คร้ัง/
85 

1  
คร้ัง/
90 

1  
คร้ัง/
95 

1  คร้ัง/
100 

 -  จ านวนคร้ัง  และประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

80% 85% 90% 95% 100% 

 
 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

- 36 - 

ตอนที่  3 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
ปรัชญา  
 “วิชาการล้้าเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน้าชุมชน” 

 
วิสัยทัศน์ 

 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งม่ันผลิตก้าลังคนด้านอาชีวศึกษา และการให้บริการวิชาชีพแก่เยาวชน  ชุมชน

ทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ภายใต้จรรยาบรรณน้าวิชาชีพ  
ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน  ด้ารงชีพภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างม่ันคง สมดุล และยั่งยืน   ภายในปี 2556 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาคุณภาพมุ่งม่ันความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีความรู้  ทักษะ ประสบการณ์     
โดยยึดหลักคุณธรรมน้าความรู้ 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกิจการบ้านเมื องที่ ดีภายใต้

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตก้าลังคนด้านทักษะ  และเทคโนโลยี 
6.  ให้บริการด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

เป้าประสงค์ 
1.  นักศึกษา ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา  

 2.  นักศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 3.  นักศึกษาร้อยละ 80 มีคุณธรรม  จริยธรรมในระดับดีขึ้นไป   
 4.  นักศึกษาร้อยละ 80 จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในก้าหนด 
 5.  นักศึกษาทุกคน และทุกระดับชั้นจะต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาด้านไอที อย่างที่สุด 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด้าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  ยุทธศาสตร์
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2552 2553 2554 2555 2556 การ
พัฒนา 

3.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  

 -  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

8  ข้อ 
 

พัฒนา
ภาวะผู้น้า
และระบบ

การ
จัดการ 

 

  -  ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ   
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

90 
 

90.50 
 

91 
 

91.50 
 

92 
 

  -  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ   
และการจัดการความรู้ 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 

-  จ้านวนคร้ังที่จัดผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา 

25  
คร้ัง 

27  
คร้ัง 

29  
คร้ัง 

31  
คร้ัง 

33  
คร้ัง 

ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

-  จ้านวนคร้ังที่จัดบริการตรวจสารเสพ
ติด 

1  
คร้ัง/
80 

1  
คร้ัง/
85 

1  
คร้ัง/
90 

1  
คร้ัง/
95 

1  คร้ัง/
100 

-   ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 30% 29% 28% 27% 25% 
-  จ้านวนคร้ัง  และประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ 

80% 85% 90% 95% 100% 

-  จ้านวนคร้ังและประเภทกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80% 85% 90% 95% 100%  
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
ปี  

2552 
ปี  

2553 
ปี  

2554 
ปี  

2555 
ปี  

2556 

ยุทธศาสตร์
การ

พัฒนา 
3.2.3 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอน   

-   ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ 

75 80 85 90 100 พัฒนา
หลักสูตร
และการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 

-  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

75 80 85 90 100 

-  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

-  ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึกอุปกรณ์
ส้าหรับการจัดการเรียนการสอนต่อ

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 
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งบด้าเนินการทั้งหมด 
 
-  จ้านวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในแต่ละคร้ังของ     การเรียนใน
รายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

-  ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานนั้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

- ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

-  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

- ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ้านวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

มากกว่า
ร้อยละ 

70 

มากกว่า
ร้อยละ  

70 

-  ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่
ผู้สอนประจ้ามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ผู้สอน  1  คน  ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน  35  คน 

100% 100% 100% 100% 100% 

-  อัตราส่วนผู้สอนประจ้าต่อผู้เรียน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 

น้อยกว่า 
25  คน 

น้อยกว่า 
25 คน 

น้อยกว่า 
25  คน 

น้อยกว่า  
25  คน 

น้อยกว่า  
25  คน 

 
 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
ปี  

2552 
ปี  

2553 
ปี  

2554 
ปี  

2555 
ปี  

2556 

ยุทธศาสตร์

การ
พัฒนา 

3.2.4  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

 -  ร้อยละของสาขางานทั้งหลักสูตร  
ปวช.  และ  ปวส.ที่มีการจัดท้า
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงาน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

ส่งเสริม
และพัฒนา
นวัตกรรม
และการ
วิจัย  -  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงใน

การด้าเนินงานต่องบประมาณต่อ
งบด้าเนินการยกเว้นงบลงทุน 

0.50 
 

0.60 
 

0.70 
 

0.80 
 

1.00 
 

 -  จ้านวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพหรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

4  คร้ัง 
 

 -  จ้านวนคร้ังและจ้านวนช่องทางของ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงาน 

2  ช้ิน 
 
 
 

2  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3  ช้ิน 
 
 
 

3.2.5 การบริการทาง  -  จ้านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ

1  
กิจกรรม/

2  
กิจกรรม/

3  
กิจกรรม/

4  
กิจกรรม/

5  
กิจกรรม/

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
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วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
และสังคม 
 

และฝึกทักษะวิชาชีพ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บริการ
วิชาชีพสู่
สังคม 

 -  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ  และ
ฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด้าเนินการ 

0.2 0.21 2.2 0.23 0.24 

3.2.6 การจัดหาทรัพยากร
และแหล่งการเรียนรู้   

-   ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึกอุปกรณ์ส้าหรับการจัดการเรียนการ
สอนต่องบด้าเนินการทั้งหมด 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

มากกว่า
ร้อยละ  

15 

พัฒนา
หลักสูตร
และ 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  จ้านวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในแต่ละคร้ังของ     การเรียนใน
รายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

1:1 
 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานนั้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  
โดยพิจารณาจากข้อ  3.1  -  3.4   

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ  

3.1-3.4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ  
1-4 

 -  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการ 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-4 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
ปี  

2552 
ปี  

2553 
ปี  

2554 
ปี  

2555 
ปี  

2556 

ยุทธศาสตร์
การ

พัฒนา 
 

-  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

 
ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 
ปฏิบัติ
ทุกข้อ   
1-5 

 

 -  จ้านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

 -  ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหา
ผู้เช่ียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

3.2.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา -  ร้อยละของครูและบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่
สอนหรือตามที่ที่รับผิดชอบ 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

มากกว่า
ร้อยละ  

90 

พัฒนา
หลักสูตร
และการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 

3.2.8 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา                                                                                                                                 

-  จ้านวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี  และระบบ
ปกติ 

20  
แห่งขึ้น

ไป 

20  
แห่งขึ้น

ไป 

20  
แห่งขึ้น

ไป 

20  
แห่งขึ้น

ไป 

20  
แห่งขึ้น

ไป 

พัฒนา
หลักสูตร
และการ
จัดการ
เรียนการ
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สอน 
 -  จ้านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

25  
คร้ัง 

 

 
 -  จ้านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพ 

1  
กิจกรรม/
โครงการ 

2  
กิจกรรม/
โครงการ 

3  
กิจกรรม/
โครงการ 

4  
กิจกรรม/
โครงการ 

5  
กิจกรรม/
โครงการ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริการ
วิชาชีพสู่
สังคม 

 
 
 
 
 
 
   

3.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียง                   
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก้าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
  3.3.1 ความเสี่ยงด้านความ 
     ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

-  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเรียน   
ปฏิบัติงานลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์ 

-  จัดท้าคู่มือการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้  
-  ตรวจสภาพการใช้งานวัสดุ  
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ก่อน
การปฏิบัติงาน 
-  มีป้าย / สัญลักษณ์เตือน ความ
ปลอดภัย  /  ให้ระวัง 
- ตรวจสภาพ ซ่อม  บ้ารุงรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
อย่างสม้่าเสมอต่อเนื่อง 

  3.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท                   
                                                                               

-  ไม่มีการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน  นักศึกษาภายใน
วิทยาลัยฯ   

-  จัดกิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยฯ 
-  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  
ภายใต้องค์การวิชาชีพฯ  ชมรมฯ 
-  ด้าเนินงานการควบคุมพฤติกรรม
โดยครูฝ่ายปกครอง  ครูที่ปรึกษา  
ผู้ปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
-  จัดคณะครู เวรยามฯ  รับ -  ส่ง
นักเรียน  นักศึกษาหน้าประตู
วิทยาลัยฯ  เช้า -  เย็น 
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-  จัดโครงการเข้าค่ายละลาย
พฤติกรรม  นักศึกษาใหม่ 
-  จัดให้มีครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
-    จัดโครงการเยี่ยมบ้าน  เยือน
ศิษย์ผูกมิตรชุมชน 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
 3.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    
  

-  ร้อยละที่ลดลงของการสูบบุหรี่
ในสถานศึกษาของนักเรียน  
นักศึกษา 
 

-  จัดให้มีครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
-   ตรวจสารเสพติดทุกคน 
-  จัดคณะครู   ครูฝ่ายปกครอง
อยู่เวรยามฯ  รับ -  ส่งนักเรียน  
นักศึกษาหน้าประตูวิทยาลัยฯ  
เช้า -  เย็น 
-  การขออนุญาตออกนอก
วิทยาลัยฯต้องผ่านครูที่ปรึกษา  
หรือครูฝ่ายปกครอง 

 3.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  
เช่น  การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

-  นักเรียน  นักศึกษามีความ
ปลอดภัยในการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
-  ไม่มีนักเรียน  นักศึกษาต้ังครรภ์
ก่อนส้าเร็จการศึกษา 
 
 
 

-  เข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ทโดยใช้
บัญชีบุคคล (Username และ
Password) 
-  ติดต้ังโปรแกรมบล็อกการ
เข้าถึงเว็บไม่พึงประสงค์/ไม่
เหมาะสม 
-  จัดโครงการเฝ้าระวังการใช้ 
ไอทีอย่างชาญฉลาด 
 
-  จัดการเรียนการสอนวิชา
เพศศึกษา นักเรียน ระดับ ปวช. 
-  จัดต้ังชมรมวัยกล้า วัยใส  ใส่ใจ
วัยรุ่น 
-  จัดให้มีครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
 3.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
     และการม่ัวสุม   
 

-  นักเรียน  นักศึกษาไม่มีความ
เสี่ยงจากสิ่งพนัน  แหล่งม่ัวสุม
จากการใช้ระบบอินเตอร์เน็ท
ภายในวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

-  เข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ทโดยใช้
บัญชีบุคคล (Username และ
Password) 
-  ติดต้ังโปรแกรมบล็อกการ
เข้าถึงเว็บไม่พึงประสงค์/ไม่
เหมาะสม 
-  จัดโครงการเฝ้าระวังการใช้ 
ไอทีอย่างชาญฉลาด 
-  ด้าเนินงานการควบคุม
พฤติกรรมโดยครูฝ่ายปกครอง  
ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ  และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง 
-  จัดให้มีครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี 

 
3.4 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด  
ร่วมท้า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ้านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง 
การบริหารงานดังนี้  
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพควนขนุน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ 

หัวหน้างานแนะแนวและ 
การจัดหางาน 

หัวหน้างานทะเบียน 

หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

หัวหน้าแผนกวิชา 
การบัญชี 

หัวหน้าแผนกวิชา 
สามัญ-สัมพันธ์ 

หัวหน้างานการเงิน 

หัวหน้างานพัสดุ 
 

หัวหน้างานปกครอง 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

หัวหน้างานการบัญชี 

หัวหน้างานบุคลากร 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างาน 

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างยนต์ 

หัวหน้าแผนกวิชา 
การขาย 

หัวหน้าแผนกวิชา 
การท่องเที่ยว 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

หัวหน้างานแผนงบประมาณ 

 

หัวหน้างาน 

อาคารสถานที่ 
 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 

 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

 งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2
5

5
4)        

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
และระบบทวิภาคี 

หัวหน้าแผนกวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ 

หัวหน้างาน 

สื่อการเรียนการสอน 

-44- 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

- 45 - 

3.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

3.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม               
ปีการศึกษา 2553 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

กลุ่ม 
ค่าน้ าหนัก
คะแนนรวม 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 48.87 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 9.00 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 15.51 

ผลรวมคะแนนการประเมิน 
ของทุกตัวบ่งชี้ 

73.38 

 
ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 สรุปผลการประเมินระดับสถาบันมีค่าเฉลี่ย 4.35 

อยู่ในระดับดี  ผลการประเมินระดับมาตรฐานได้ระดับดีมาก 
2 มาตรฐาน ระดับดี 4 มาตรฐาน และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ใน

ระดับต้องปรับปรุง  แสดงว่า  ผลการจัดการศึกษาของ
สถาบันได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ. 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรมีมาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ท้าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น 
2. อาจารย์ผู้สอนในวิชาทักษะพ้ืนฐาน
ควรมีการท้าวิจัยเพ่ือหาทางพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเจตคติของ
ผู้เรียนที่มีต่อวิชาทักษะพ้ืนฐาน และควร
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในวิชาทักษะ
พ้ืนฐานที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้่า อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษและ
วิชาคณิตศาสตร์ 
3. ควรจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยง
ของแต่ละแผนกวิชา งานปกครองของ
สถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง มาตรการ การ
ป้องกัน การควบคุม การประเมินผล การ
รายงานและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
จุดเด่นของสถานศึกษา 
1.  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน 
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง 

ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษาในอนาคต 
1.  วิทยาลัยควรเชื่อมโยงโครงการชีววิถี กับ
การสร้างองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาที่



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

- 46 - 

3.  ผู้เสร็จการศึกษาได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 
จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา 
1.  ผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  หรือสิ่งประดิษฐ์
ของครูที่ได้น้าไปใช้ประโยชน์ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาทักษะพ้ืนฐาน 
3.  การจัดระบบบริหารความเสี่ยงตามระบบคุณภาพ PDCA  
ที่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิ ดสอน   เ พ่ือจ ะไ ด้น้ า อง ค์ควา มรู้ นี้
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
2.  พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนด้วยโครงการชีววิถีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพิเพียง 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 



 

งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

 

- 47 - 

3.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
         สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัด 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
1 4.17 
2 4.23 
3 5.00 
4 5.00 
5 5.00 
6 4.33 
7 3.83 

รวมเฉล่ีย 4.51 
        
  ดีมาก   ดี    พอใช้    ควรปรับปรุง   ต้องปรับปรุง    

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
1. สถานศึกษาควรจัดท้าระบบฐานข้อมูลใน
กา ร ติดตา มนั ก เรี ยน  นั ก ศึกษา ที่ ออก
กลางคันและวิเคราะห์หาสาเหตุ 
2.  สถานศึกษาควรส้ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  เพ่ือน้าข้อมูลมาจัดท้า
หลักฐานสมรรถนะ 
3.  สถานศึกษาควรจัดท้าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 3-5 ปี ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา หรือของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา  ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับแผนกวิชา 
4.  ควรจัดท้าคู่มือและแผนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้สามารถน้าไป
ปฏิบัติได้และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 
5.  น้าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
การบริหารให้ได้มาตรฐานและจัดท้า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ระดับแผนกวิชา 
6.  ควรจัดท้ารายงานประเมินตนเองทุก
ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา 
ระดับฝ่าย และระดับสถานศึกษา 
7.  ควรมีนวัตกรรมเก่ียวกับการที่ปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ที่มีการพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
1.  อัตราส่วนของครุผู้สอนต่อผู้เรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
2.  สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและท้านุบ้ารุงศีลธรรม
หลากหลายในโครงการ 

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา  
1.  สถานศึกษาควรจัดอบรม สอนซ่อม
เสริม พัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้่ากว่าเกณฑ์ 
2.  การติดตามผลการเรียน และผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนนักศึกษา ลดการออกกลางคัน 
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3.  สถา นศึกษาต้ั งอยู่ ในพ้ืนที่ชุ มชนที่เอ้ื อต่อการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับชุมชน สามารถบริการชุมชนได้อย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย 
4.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ เรียนและครูผู้สอน  
สามารถจัดท้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนา และ
โครงการวิชาชีพจ้านวนมาก 
5.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น้า และมีความต้ังใจในการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

3.  การจัดท้าหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.  การสร้างจิตส้านึกแก่นักเรียนนักศึกษา  
กล้าแสดงความสามารถในการบริการชุมชน 
5.  จัดท้าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย พัฒนา โครงการวิชาชีพ ให้ทั่วถึง
ทุกสาขาวิชา/สาขางานและทุกภาคเรียน 
6.  เพ่ิมงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
พัฒนาโครงการวิชาชีพต่องบด้าเนินการให้
อยู่ในเกณฑ์ดี 
7.  เผลแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย พัฒนา 
โครงการ ให้มีครบทุกช่องทางที่หลากหลาย 
8.  การบริหารจัดการของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  ทั้งใน
ระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา 
9.  การจัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
10.  จัดท้าคู่มือและแผนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความ
ชัดเจน 
11.  การปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ด้าเนินกานการประกันคุณภาพการศึกษาให้
มีความชัดเจน 

3.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
ในภาพรวมของสภาพผลการประเมิน  คือ อยู่ในระดับดี  37 
ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 5 ตัวบ่งชี้ และระดับปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ 

1. ในตัวบ่งชี้ที่ 7 เห็นควรมีการติดตาม
ประสานระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชิด ในเรื่องพฤติกรรมและผลการ
เรียนในแต่ละวิชา  
2.  ให้วัดผลการประเมินที่หลากหลาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชา 
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ตอนที่  4   
การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี 
 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตามชั้นปี  ซ่ึงมีการวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในด้านการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล   

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ  ได้มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.  เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมในด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง 
ๆ ที่พบวา่นักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิ ดตาม
โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนเป็นผู้ดูแล  มีการพบปะครูที่ปรึกษาเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์  มีครูเวรดูแลตรวจความเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน  มีคณะท างานฝ่ายปกครองที่เข้มแข็ง            
มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดูแลนักศึกษาประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
ให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  และเน้นให้ครูใช้การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงนักศึกษาสามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาของตนเองได้ 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและพยายามโดยได้ด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็น

ระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ  90.78 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 
ความตระหนัก 
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วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  มี
ขั้นตอนการด าเนินงานชัดเจน แจ้งให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบ เข้าใจในกระบวนการเทียบโอนผลการเรียน   
ก าหนดแบบฟอร์มในการเทียบโอนผลการเรียนรู้  โดยใช้แนวทางการด าเนินงานตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ความพยายาม 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร  จัดต้ัง

ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ประสานงานครูและคณะกรรมการ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือท าความเข้าใจ  เก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานและจัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของ
รายวิชามีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและท างานอยู่ในสถาน
ประกอบการ  หรือมีความรู้  ความสามารถ  ที่สามารถโอนผลการเรียนรู้ได้  รู้จักการน าเสนอข้อมูลต่าง  ๆ  
ในรูปแบบที่เหมาะสม  รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูล  โดยฝึกให้นักศึกษา
จัดท าสรุปผลกิจกรรมโครงการต่าง  ๆ  ส าหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชา  ควรให้ครูที่ปรึกษา
ชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยจึงจะดี (เข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้) 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักพยายามและได้ด าเนินการนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนในระดับวิชาทั้งสิ้น 14 คน มีการเทียบโอนความรู้
ปร ะสบกา ร ณ์และเทียบ โอนผลกา ร เรี ยนทุ กคน  ท าให้ วิท ย าลั ยมีผลสั มฤทธิ์ตา มตัวบ่งชี้  คิดเป็ น                 
ร้อยละ 63.64 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ 

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักการของวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะของรายวิชามีการใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ
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อย่างชัดเจนในรายละเอียดของเนื้อหาวิชา รู้จักการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม  รู้จักการ
วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูล ในเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ฝึกให้นักศึกษาจัดท าสรุปผลกิจกรรมโครงการ โครงงานต่างๆ  ส าหรับนักศึกษาทุกระดับ 

ได้ฝึกให้นักศึกษารู้จักการท าวิจัยอย่างง่ายได้  ได้ฝึกให้นักศึกษารู้จักการคิดดอกเบี้ยและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การค านวณต่างๆ  ในรูปของการบริหารธนาคารเพ่ือการศึกษาการสรุปผล
การท าโครงการขายหรือหารายได้ระหว่างเรียนในโครงการวิชาชีพของทุกแผนกวิชา  การท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ส่วนในการน าความรู้วิชาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้นั้น  ได้ฝึกให้นักศึกษารู้จักการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   การท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์  
โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้จัดประกวดโครงงาน โครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาของแต่ละ
สาขางานเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของชิ้นงาน  และมีการแข่งขันกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาภายใน
วิทยาลัยและน าผลงานของผู้ชนะเลิศและรองตามล าดับประกวดในระดับภาคต่อไป 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักพยายามและได้ด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนที่เน้นให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักการของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเป็นระบบ จ านวน 58 คน จากผู้ เรียนทั้งหมด 60 คน ท าให้วิทยาลัยฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้ คิดเป็น ร้อยละ 96.66 อยู่ในเกณฑ์ ดี    
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี    4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการใช้ภาษาส่ือสาร   ด้านการฟัง   การอ่าน   การเขียน   

และการสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร  
ด้านการฟัง  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ทั้งในรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ   โดยมีการจัดห้องเรียน Self ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษาได้ด้วยตนเองและสามารถ
ฝึกทักษะได้ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์การเรียนรู้  
 ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญที่
เก่ียวกับวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการประกวดการพูด
ในที่ชุมชนและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จัดท าโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดท าโครงการวันสุนทรภู่
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เฉลิมพระเกียรติ จัดท าโครงการประกวดเรียงความ ค าขวัญและบทร้อยกรองเนื่องในวันส าคัญและโอกาสต่า งๆ 
จัดท าโครงการพิเศษสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ และมีการจัดต้ังชมรมภาษาอังกฤษ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสาร  ทั้งในด้านการฟัง   การอ่าน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 65.42 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักถึงความส าคัญ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ เรียน เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ จึงได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีความรู้  
ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ  
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ได้เปิดบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้อง Internet Room ห้องศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปใช้บริการได้นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเพ่ือเพ่ิมประสิท ธิภาพทางด้านการ
เรียนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้ เรียน ให้เป็นผู้ที่ มีความรู้

ความสามารถในการค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  สามารถน ามาซ่ึงการปฏิบัติงาน         
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม    
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ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ  100                        
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ดี   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี 

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ ดีงามในวิช าชีพและด้าน
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี โดยการปลูกฝังให้ครูและนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  พยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม     

ความพยายาม 
การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมลูกเสือ  เพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคม  กิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการและการแสดง  โครงการเสริมสร้างวินัยใส่ใจกฎจราจร โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์  โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน  
นักศึกษา  โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด  โครงการอบรมมารยาทไทย  โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส    
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ  5 ดี  5 เก่ง โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักศึกษา  และได้พยายามพัฒนาผู้ เรียนให้
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี    
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จากการประเมินตนเองของนักศึกษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและความพยายามให้เกิดขึ้นแก่ครูและนักศึกษาในการผลักดันให้
นักศึกษาทุกคนสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ใน
การดูแลนักเรียนนักศึกษา  และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา   

ความพยายาม 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ           

(พ่ีสอนน้อง)  โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับผู้เรียนทุกชั้นปี   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถาน
ประกอบการและครูผู้สอนในสถานศึกษา  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  
( 5 ดี 5  เก่ง)  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาต่าง ๆ  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน  มีการสอนซ่อม
เสริมส าหรับนักเรียนที่ขาดเรียน และเรียนคู่กัน ติดตามนิเทศการสอนของครู โครงการปัจฉิมนิเทศและ
กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ นักศึกษามีความต้ังใจมุ่งม่ันที่จะ
ศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผู้ปกครองคาดหวัง  จัดท าโครงการวันแห่ งเกียรติยศให้แก่
นักเรียน  นักศึกษา  ทุกปีการศึกษา  เพ่ือสร้างแรงเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษาต้ังเป้าหมายในการ
เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก าหนด 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักศึกษาและได้พยายามพัฒนาผู้ เรียน ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผ ลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้ คิดเป็น     
ร้อยละ 39.39 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและความพยายามให้เกิดขึ้นแก่ครูและนักศึกษาในการผลักดันให้
นักศึกษาทุกคนสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยได้จัดกิจกรรมโ ครงการต่าง ๆ    
ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา   

ความพยายาม 
โครงการปฐมนิเทศนัก เรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  โครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบัติกา ร            

(พ่ีสอนน้อง)  โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับผู้เรียนทุกชั้นปี   การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถาน
ประกอบการและครูผู้สอนในสถานศึกษา  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน   
( 5 ดี 5 เก่ง)    โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาต่าง ๆ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน    
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา   โครงการจัดเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน  มีการ
สอนซ่อมเสริมส า หรั บนั กเรียนนั กศึกษาที่ เรี ยน อ่อนและขา ดเรียน ติดตา มนิ เทศการสอนของครู          
โครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษามี
ความต้ังใจ  มุ่งม่ัน  ที่จะศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามที่ตนเอง  ครูและผู้ปกครองคาดหวัง  จัดท าโครงการวัน
แห่งเกียรติยศให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ทุกปีการศึกษา  เพ่ือสร้างแรงเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษา
ต้ังเป้าหมายใน  การเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก าหนดโดยนักศึกษาระดับ  ปวส. จะมีการสวมครุย
เหมือนกับระดับปริญญาตรี 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักศึกษาและได้พยายามพัฒนาผู้ เรียน     
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้           
คิดเป็นร้อยละ 65.38 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
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มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพ 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ  จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการเชิญกรรมการ
สอบมาจากภายนอก เพ่ือให้การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมีความน่าเชื่อถือและเพ่ือให้นักเรียนมีใบประกาศอีก
ใบเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการท างาน  

ความพยายาม 
ทางวิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  จัดท าค าสั่งครูผู้จัดหาข้อสอบ ตรวจข้อสอบและสรุปผล  

จัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงและติวเข้มนักศึกษาก่อนทดสอบ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้ ท าให้
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์   ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  10 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพ 
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ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงครูและนักศึกษา  ในการผลักดันให้นักศึกษาทุกคนสามารถสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ    ซ่ึงเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของเกณฑ์ก่อนจบหลักสูตร โดยได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ   
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ได้พยายามจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรฐานของ     

แต่ละสาขาอาชีพ  เช่น โครงการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน  สถานประกอบการ โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  โครงการอบรมเข้มก่อนออกฝึกงาน โครงการวิชาชีพของนักศึกษาทุก
สาขาวิชา  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน โครงการอาชีวะบริการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เป็นต้น 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้ ท าให้
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์    ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  11 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ   

และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่า  จะต้องผลิตผู้เรียนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้  พยายามจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งด้านความรู้ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติควบคู่กับ
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การอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ความพยายาม 
โดยได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ( 5 ดี 5 เก่ง ) โครงการสร้าง

ผู้ประกอบการรายใหม่  โครงการจัดเตรียมผู้ส า เร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการสร้างงานสร้างรายได้ การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
การจัดกิจกรรมวันคล้าย  วันสถาปนาวิทยาลัยฯ  โดยวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าผลจากการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ  ดังกล่าวจะท าให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพ  มีความรัก  ความภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนเองและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการติดตามข้อมูลผู้ ส า เร็จการศึกษาและการพัฒนา
สถานศึกษาในโอกาสต่อไป 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้ เรี ยนทั้งด้านความรู้  
ความสามารถทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ  การเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยสามารถได้งานท าในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้ คิดเป็น ร้อยละ  100   
อยู่ในเกณฑ์ ดี   
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ  
เช่น  การอบรมดูแลนักศึกษาในด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกอยู่ใน    
ทุกรายวิชา  โดยก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนนร้อยละ  20 ของคะแนนทั้งหมด   

ความพยายาม 
จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน  โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา ยา เสพติดและเอดส์ โคร งการเยี่ยมบ้า นเยื อน ศิษย์  การพัฒนา ผู้ เ รียน ให้ มีความรู้  
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ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพตามการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ( 5 ดี 5 เก่ง) ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะมี
ความรู้ความสามารถแล้วยังได้รับการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี นอกจากนั้น  
มีระบบการติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยการแจกไปรษณียบัตรให้แก่นักศึกษาทุกคนในวันปัจฉิม
นิเทศและได้สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการส่งข้อมูลกลับคืนมายังวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้รับความร่วมมือ
จากนักศึกษาเป็นอย่างดีและวิทยาลัยยังได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเก่ียวกับผู้เรียนด้วย   

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้กับครู และนักศึกษา ในกา รพัฒนาผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาในการ
ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา  ท าให้สถานประกอบการ มีระดับ
ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้คิดเป็นร้อยละ 4.45 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตามชั้นปี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
90.78 ดี 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนรู้(เทียบกับผู้ยื่นค าร้อง) 
 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

63.64 พอใช้ 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  96.66 ดี 
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ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 
 

65.42 พอใช้ 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

6.   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

7.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

39.39 ปรับปรุง 

8.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

65.38 พอใช้ 

9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

100 ดี 

10.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

100 ดี 

11.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

100 ดี 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จ

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

4.45 ดี 



 

        
          งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

 

-62- 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

การศึกษา 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ดี 

 

(หมายเหตุชี้แจง: ผลการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เป็นระดับ ดี พอใช้ ปรับปรุง ต้องก า หนดในกรอบการ
ประเมินก่อนว่าจะใช้เกณฑ์อย่างไร เช่นก าหนดว่า ดี คือช่วงต้ังแต่ร้อยละ 74 ขึ้นไป พอใช้ คือช่วงร้อยละ   
60-74   ต่ ากว่าร้อยละ 60 คือต้องปรับปรุง เป็นต้น   ส่วนสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในบรรทัดล่างสุด 
ให้พิจารณาจากค่าฐานนิยมของผลประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับใด)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  1 
     ตัวบ่งชี้  3 
     ตัวบ่งชี้  5   
     ตัวบ่งชี้  6  
     ตัวบ่งชี้  9   
     ตัวบ่งชี้  10   
     ตัวบ่งชี้  11   
     ตัวบ่งชี้  12   
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  2 
     ตัวบ่งชี้  4 
     ตัวบ่งชี้  7 
     ตัวบ่งชี้  8 
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มาตรฐานท่ี  2   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  13   ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้การศึกษาทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความพยายาม  
วิทยาลัยฯ ได้พยายามพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาหรือแผนการเรียนที่ สอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนการเรียนเสนองานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการด าเนินงานและมีข้อมูลการ ปฏิบัติ
และความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกปีการศึกษา เพ่ือความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนมีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับครูในการปฏิบัติหน้าที่การสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น   

ความพยายาม 
โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตรงตามสาขา

วิชาชี พ ตา มควา มถนัดและความรู้ควา มสามารถ และให้เกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียงทุ กวิชา  ได้ มี
คณะกรรมการติดตามนิเทศ  การสอนของครูในแผนกวิชาและเยี่ยมชมชั้นเรียนและเน้นการฝึกปฏิบัติจริงใน
ทุกรายวิชา 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและพยายามจัดการเรียนรู้หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง มีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ท าให้
วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์   ดี   
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มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
     
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักการสอน เทคนิคการสอน การ ใช้สื่อการสอนที่ดี  จนสามารถผลิต
ก าลังคนอาชีวะที่มีคุณภาพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการอบรมหลักการสอนและเทคนิค  การสอนตลอดจนส่งเส ริมให้

ผู้สอนพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและสนับสนุนการเรียนของผู้ เรียนให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นและครูผู้สอนให้ความร่วมมือและมีการประเมินการจัดการเรียน  การสอนของผู้สอนทุกภาคเรียน ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ       
ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ  4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  16 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาซ้ือวัสดุฝึก  อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
  
ความตระหนักความพยายาม 
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 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่าหน้าที่หลักของสถานศึกษา  คือ  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ดังนั้นวิทยาลัย ฯ
จึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน  โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึก  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  พอเพียง  และทันสมัย  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับ พัฒนา
ความรู้  ทักษะ  ความช านาญที่ทันสมัยตรงตามสมรรถนะรายวิชาครบทุกรายวิชา  และทุกสาขาวิชาได้จัดสรร
งบประมาณแก่สาขาวิชาตามจ านวนนักเรียน  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนภายใต้ข้อจ ากัด
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมีการสนับสนุนจากนักเรียน  
นักศึกษา  และผู้ปกครอง โดยการระดมทุนในการฝึกปฏิบัติหากรายวิชาใดจัดการ เรียนการสอนประเมินผล
เป็นชิ้นงานเป็นโครงการแล้วงบประมาณไม่เพียงพอ เช่นวิชาโครงการ วิชาโครงการชุมชนส าคัญ 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณ และประชุม
หัวหน้าแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสาขางาน และ
ได้จัดท าค าขอครุภัณฑ์ต้ังงบประมาณประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวางแผนจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประชุมวางแผนการ

ด าเนินการ 
3. ประชุมหัวหน้าแผนกจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึก ตามรายวิชา และหัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอน 

ส ารวจและเขียนโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณตามเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และจัดสรร
ตามจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน 

สัมฤทธิผล 
 จากการท่ีสถานศึกษาได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ทันเทคโนโลยี และเพียงพอต่อความต้องการภายใต้ความเพียงพอในแต่ละสาขา
งานปีการศึกษา 2554 พบว่าในทุกสาขาวิชารวมเป็นเงิน  1,463,667 บาท จากงบด าเนินงานท้ังหมดของวิทยาลัยฯ        
จ านวนท้ังส้ิน 11,464,317.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.77 ต่องบด าเนินการท้ังหมดจึงท าใ ห้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธ์ิของ        
ตัวบ่งช้ี อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 

มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงความส าคัญของความเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

ความพยายาม 
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จึงจัดระดมทรัพยากรจากบุคคลภายนอก โดยการรับบริจาคครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ท าการประชาสัมพันธ์การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
และประชาสัมพันธ์การบริจาคทุนทรัพย์ในชุมชน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่ งชี้   คิดเป็นอัตราส่วนนักศึกษา  : 
เครื่องคอมพิวเตอร์  1 : 1  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
  โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความเหมา ะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ได้พยายามจัดสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ภายในวิทยาลัยฯ รวมทั้งการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  
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โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยใช้หลัก 5 ส  เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท าให้
สถานที่ดังกล่าวมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและพยายามในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบร รยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และเ กิดประโยชน์สูงสุด   ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตา มตัวบ่งชี้   ปฏิบั ติครบทุกข้ อ               
อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  

มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง  ห้องอินเตอร์เน็ต  ที่มีสื่อหลากหลาย  มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถรองรับการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

ความพยายาม 
โดยจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมแต่ละสาขาวิชา  หนังสืออ่าน

ประกอบเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทุกคน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและพยายามในการจัดศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุดศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ห้องอินเตอร์เน็ต  ที่มีสื่อหลากหลาย  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้   ปฏิบัติ
ครบทุกข้อ    อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่าการจัดระบบความปลอดภัยของการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ   
เครื่องจักร  และสภาพแวดล้อม  เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง  จึงเน้นย้ าให้ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องได้
จดัระบบความปลอดภัยให้เข้มแข็ง   

ความพยายาม 
โดยให้ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ทุกแห่งมีป้ายแสดงค าเตือนความปลอดภัย  มีอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัย  มีถังดับเพลิงประจ าทุกอาคารเรียน  มีป้ายแสดงขั้นตอน  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร มีครู
คอยให้ค าแนะน า ดูแลการใช้เครื่ องมือเครื่องจักรให้เกิดความปลอดภัย  มีสถานที่จั ดเก็บวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเป็นระเบียบ  มีการตรวจสภาพของอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกครั้ง    
มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน   มีตู้ยาส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ า
ทุกแผนกวิชา มีการจัดระบบการจราจร ได้จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
ความเหมาะสมกับวิชาเรียน  และระดมทรัพยากรจากภายนอก  เช่นการรับบริจาค  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักเรียน  นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจ าห้องศูนย์
เทคโนโลยี  ตามก าลังงบประมาณที่วิทยาลัยฯ  สามารถด าเนินการได้ 

สัมฤทธิผล 
 1.  ข้อมูลเชิงประจักษ์  จากการที่ครู  บุคลากรที่เก่ียวข้องและนักเรียนนักศึกษา ต่างตระหนักถึง
ระบบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม  ท าให้
สถิติของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีในขณะปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  2554 เกิดขึ้น   
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2.  จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  ในเรื่องระดับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  เครื่องจักร  และเครื่องมือในสถานศึกษา  ท า ให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้   ปฏิบัติครบ   
ท้ัง  5  ข้อ   อยู่ในเกณฑ์  ดี    
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การให้นักศึกษา     
สวมหมวกนิรภัย  มีป้ายแสดงค าเตือนความปลอดภัย ระบบสัญญาณเตือน ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ มีตู้ประจ า
แผนกวิชา จัดท าบันทึกการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ และข้อมูลหรือสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้คิดเป็นร้อยละ  83.80 อยู่ในเกณฑ์   ดี    
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มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม     

ความพยายาม 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การไปทัศนศึกษา  ได้พัฒนาให้

บุคลากรของสถานศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ   มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผู้บริหาร  ครู และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมสัมมนาทางวิชาการ           
ไปทัศนศึกษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  23 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
  สถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและพยายามที่จะระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใน
การร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีและให้ความรู้กับชุมชน     

ความพยายาม 
การให้ครูเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เพ่ือนครู  นักเรียน นักศึกษา  การเชิญบุคคลภายนอกมา

เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน นักศึกษาการระดมทรัพยากรด้านวัสดุและงบประมาณ  
ในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  หุ่นยนต์   การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  เป็นต้น  เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและพยายามในการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิ ทยาลัยได้มีการระดม
ทรัพยากรในปีการศึกษา 2554 ท าให้วิทยาลัยฯ  มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้  ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก  
มากกว่า  53  ครั้ง  อยู่ในเกณฑ์  ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  24 จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 
ความตระหนัก 
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 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพ  จ าเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ  
ทักษะทางสังคม  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้และสถา นประกอบการบา งแห่งมีเครื่องมือ  
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย    

ความพยายาม 
พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสไปเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก

สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  ส าหรับนักศึกษาในระบบปกติ  อย่างน้อย  3  ภาคเรียน  ส าหรับ
นักศึกษาในระบบทวิภาคี  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปวช . และ ปวส . ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและพยายามจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าให้ปัจจุบันมี
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึก ษา  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์       
ตามตัวบ่งชี้คิดเป็นจ านวน  41 แห่ง อยู่ในเกณฑ์   ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  25 จ านวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาผู้ เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาพัฒนาผู้เรียนร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา    

ความพยายาม 
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วิทยาลัยฯ พยายามให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้รับความรู้ที่หลากหลาย  เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เป็นผู้เรียนที่มีคุณธรรม ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือ  เก่ง  ดี  มีสุข  

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและพยายามในการสรรหาผู้ เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ          
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  ให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรี ยน โดย ในปีการ ศึกษา 2554 วิ ทยาลัยฯ  ได้เชิญ
บุคคลภายนอกมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน โดยทุกสาขางานที่จัดหาผู้ เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้ เรี ยน
จ านวน   9  คน  60  ชั่วโมง  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ   100  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  26 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 
ความตระหนักและความพยายาม 

วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่า  การจัดครูผู้สอนให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือไม่ให้ครูมีภาระงานการสอนมากจนเกิน ไป  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมาก
จนเกินไป  การเรียนการสอนก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ พยายามสรรหาบุคลากรมาท าหน้าที่การสอน  โดยการขอก าหนดอัตราครูเพ่ิมขึ้น  การจ้าง
ครูพิเศษสอนที่ตรงกับสาขาวิชา  เพ่ือให้มีจ านวนครูที่ เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนนักศึกษา อันจะ
น าไปสู่การมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

สัมฤทธิผล 
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 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร  เพ่ือท าหน้าที่การ
สอนในสถานศึกษา  โดยในปี  2554 โดยมีอัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนโดยรวม 1 : 5  ท าให้วิทยาลัยฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในเกณฑ์  ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  27 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่าการจัดครูผู้สอนให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญ  ซ่ึงหากครูมีภาระงานการสอนมากจนเกินไปการเรียนการสอนก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด           
ได้พยายามสรรหาบุคลากรมาท าหน้าที่การสอนโดยการขอก าหนดอัตราครูเพ่ิมขึ้น    

ความพยายาม 
การจ้างครูพิเศษสอนที่ตรงกับสาขาวิชา  เพ่ือให้มีจ านวนครูที่ เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน

นักศึกษาอันจะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการสรรหาบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่การ
สอนในสถานศึกษาด้วยงบประมาณที่จ ากัด  ท าให้ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีครูที่ท าหน้าที่การสอนประจ าอยู่ที่
วิทยาลัยฯ  ที่เป็นข้าราชการจ านวน 11  คน  พนักงานราชการ 8  คน และมีครูอัตราจ้าง 8  คน อายุงานน้อย
กว่า  9  เดือน 1  คน คงเหลือ  7  คน รวม  26 คน  อัตราส่วนผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  
ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้   คิดเป็น ผู้สอน  1  คน ต่อผู้เรียน  9.66  คน  อยู่ในเกณฑ์   ดี   
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

13.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ข้อ)   

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 

14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ  โดยมีการด าเนินการ 
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯจากฝ่ายวิชาการ 
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึก
หลังสอน 
3. ผ่านการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
4. มีการน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่น
พัฒนาสื่อ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  
 

100 ดี 

15.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช้3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.70 ดี 

16.  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม(เทียบกับงบด าเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช้10-15  
- ปรับปรุง< 10  

12.77 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา(จ านวนผู้เรียนต่อ
ครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์) 

- ดี  1 : 1  
- พอใช้ 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     
 

1:1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ 
สูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
-  พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  
 

ปฏิบัติทุกข้อ ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย
บริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

ปฏิบัติทุกข้อ ดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์  

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติทุกข้อ ดี 

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
(ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ) 

- ดี >70  
- พอใช้60-70  
- ปรับปรุง< 60  
 

83.80 ดี 

22.  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

100 ดี 

23.  จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-24  
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง   

53 ดี 

24.  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แห่ง  
- พอใช้ 15-19 แห่ง  
- ปรับปรุง< 15 แห่ง    

41 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

25.  จ านวนคน-ชั่วโมง  ของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ) 
 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

26.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช้ 50-99   
- ปรับปรุง< 50       

100 ดี 

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน - ดี  1 : 25  
- พอใช้ 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

9.66 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  13 
     ตัวบ่งชี้  14 
     ตัวบ่งชี้  15 
     ตัวบ่งชี้  17 
     ตัวบ่งชี้   18 
     ตัวบ่งชี้  19 
     ตัวบ่งชี้  20 
     ตัวบ่งชี้  21 
     ตัวบ่งชี้  22 
     ตัวบ่งชี้  23 
     ตัวบ่งชี้  24 
     ตัวบ่งชี้  25 
     ตัวบ่งชี้  26 
     ตัวบ่งชี้  27 
 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  16 
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มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  28 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ครูทุกคนในด้านการดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยมีการ
แต่งต้ังครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน  และให้ครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมหน้าเสาธง    

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ พยายามประสานงานกับผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลนักเรียนนักศึกษาคนใดมีปัญหา 

นอกจากนั้นยังมีการพบปะนักเรียน นักศึกษาในกรณีพิเศษ  เช่น  การติดตามนักเรียนนักศึกษา  การแก้ปัญหา   
การแนะแนวการศึกษาต่อ  การให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นครูที่ปรึกษาและได้ท าหน้าที่พบนักเรียน 
นักศึกษา  ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมหน้าเสาธง  ท าให้จ านวนครั้งที่ครูที่ปรึกษาทุกคนพบนักเรี ยน 
นักศึกษา  รวมตลอดปีการศึกษา 2554 ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ คิดเป็นจ านวน 34 ครั้ง / ปี 
อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  29 จ านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
ความตระหนัก 



 

        
          งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

 

-80- 

 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักดีว่า  การดูแลนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ปลอดสารเสพติดเป็นสิ่งส าคัญและเพ่ือ
เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสีขาว  จึงได้มีระบบ
การติดตามแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด   

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการเครือข่ายในการดูแลนักเรียนนักศึกษาซ่ึงป ระกอบด้วยครู  ต ารวจ       

ผู้น าท้องถิ่น  เจ้าของหอพัก  ตัวแทนชาวบ้าน  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ ในการประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียน ได้พยายามอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสารเสพติดทั้งภายใน
สถานศึกษาและร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัด นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ  มีนโยบายให้มีการตรวจสารเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา  ทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและพยายามโดยมีระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาให้เป็นผู้ปลอดจากสารเสพติด  โดยวิทยาลัยฯ ได้ท าการตรวจสารเสพติดปีการศึกษาละ  1 ครั้ง และ
ครบ  100%  ของผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละครั้ง และไม่พบผู้ติดสารเสพติด   ท าให้วิ ทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของ  
ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในเกณฑ์   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  30 ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ครูและนักเรียน นักศึกษาในการผลักดันให้นักศึกษาทุก
คนสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

ความพยายาม 
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โดยได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน 
นักศึกษา ได้พยายามจัดโครงการให้นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์และ
ด าเนินงานตามระบบวงจร  PDCA โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการดูแลและผลักดันให้นักเรียน 
นักศึกษา ประสบความส าเร็จในด้านการเรียนและลดจ านวนการออกกลาง คันของนักเรียน  นักศึกษา ใน        
ปีการศึกษา  2554 ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 34.75  อยู่ในเกณฑ์  พอใช้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  31 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริม ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม   

ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่า  การพัฒนาผู้ เรียน  ต้องพัฒนาทั้ งด้าน  พุทธพิสัย  ทักษะพิสัยและ        
จิตพิสัย  จึงจะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์  ดังนั้นนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
แล้ว  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข   

ความพยายาม 
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โดยได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เช่น  มีการจัดต้ั งหน่วยองค์การวิชาชีพและชมรม  ต่าง ๆ  ขึ้ น         
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา  ได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการการท างานเป็นทีม  การเป็นผู้น า กิจกรรมลูกเสือ 
โครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด  โต้วาที ประกวดเขียนเรียงความ ร่วมใจพัฒนา โครงการอบรมมารยาทไทย 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมไหว้ครูและไหว้ครูช่าง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ , 
โครงการท าความดีถวายในหลวง  กิจ กรรมการแข่ งขันกีฬ า  กิ จกรรม วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  เป็นต้น 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและพยายามในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  ทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ท าให้วิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว  ตลอดปีการศึกษา  2554  จ านวน  42  ครั้ง โดยทุกสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมครบ ทั้ง      
3  ด้าน  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์  ของตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์   ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  32 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม   
  ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และจะต้อง
ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

ความพยายาม 
โดยวิทยาลัยฯ  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้การน าของนักศึกษาองค์การวิช าชีพฯ  เช่น  ประกวด

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย  กิจกรรมวันไหว้ครูและไว้ครูช่าง  กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ  เป็นต้น  

สัมฤทธิผล 
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 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม ประเพณี และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปีการศึกษา  2554  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว  จ านวน  
3  โครงการ  รวม  3  ครั้ง โดยทุกสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ด้าน  คือ  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ คิดเป็น
ร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์  ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

28.  จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครู
ที่ปรึกษา 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-25   
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง            

 
34 
 

ดี 

29.  จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพติดให้กับผู้เรียน 

- ดี 1ครั้ง >90%  
- พอใช้ 1ครั้ง 80-
90%  
- ปรับปรุง 1ครั้ง
<80%            

100 ดี 

30.  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือ
เทียบกับแรกเข้า 

- ดี < 31 
- พอใช้ 31-40   
- ปรับปรุง>40            

34.75 พอใช้ 

31.  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 
3 กิจกรรม) 
32.  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 
2 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ดี 
 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  28 
     ตัวบ่งชี้  29 
     ตัวบ่งชี้  31 
     ตัวบ่งชี้  32 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  30 
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มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  33 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ   

 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักดีว่าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คือ   การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชน  ซ่ึงในด้านของ      
การให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม  / โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน    

ความพยายาม 
ได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมส าหรับเยาวชนผู้ส าเร็จการศึกษาตอนต้น การสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น แกนมัธยม อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  อบรมเยาวชน  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โครงการ 108 อาชีพ,   Fixit Center, โครงการเปิดโลกวิชาการ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและพยายามจัดท ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการให้บริการ
วิชาชีพส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  การฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนท าให้ตลอดปีการศึกษา  2554 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการบริการทางวิชาชีพจ านวน          
14 โครงการ  และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับดีทุกครั้ง ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์
ของตัวบ่งชี้  อยู่ในเกณฑ์   ดี 
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มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี   34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะ 
  วิชาชีพต่องบด าเนินการ 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมและสร้างตระหนักดีแก่ผู้สอนถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา
ให้เข้ากับกิจกรรมทางด้านการบริการวิชาชีพที่มุ่งพัฒนาและอาชีพตามความต้องการของชุมชนภายใต้การ
ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาชีพและฝึกทักษะแก่ประชาชนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอภายใต้ก าลังคนและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการที่หน่วยงานต่างๆ 
ขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยฯ     
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน
ภายใต้หลักการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมื อกับจังหวัด อ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ภายใต้ก าลังคนและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการที่หน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. อบรมวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาแกนมัธยม/ประถม อาชีพ
อิสระ (108 อาชีพ) 

2. โครงการอาชีศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fixit Center) 
4. โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
5. โครงการผู้ว่าพบประชาชน 
6. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
7. โครงการ อบต. พบประชาชน 
8. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและพยายามและได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขา พบว่าสถานศึกษาได้ใช้จ่ายงบประมาณในการ
จัดการกิจกรรม เป็นเงินรวม 851,932  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.30  ต่องบด าเนินการท้ังสิ้นจ านวน 19780434.59     
จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิของตัวบ่งช้ี   อยู่ในเกณฑ์   ด ี
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

33.  จ านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช้ 2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            
 

14 ดี 

34.  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

- ดี >ร้อยละ 0.2 
- พอใช้   ร้อยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 
   0.11           

4.30 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  33 
     ตัวบ่งชี้  34 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  35 จ านวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
 
ความตระหนัก 
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 วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  หรือการประกอบวิชาชีพ   

ความพยายาม 
โดยมีการจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานวิชาชีพ  และผลงานวิจัยของ

ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน  ทั้งในระดับ  ปวช. ปวส.   

สัมฤทธิผล 
จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน วิจัยและ

โครงงานวิชาชีพและผลงานวิจัยทุกสาขางานในระดับ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 86.95 อยู่ใน
เกณฑ์  ดี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  36 จ านวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ 
  ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 
ความตระหนักและความพยายาม 
  วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพและมีความส าเร็จใน
การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
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ความพยายาม  
วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรและผู้ เ รียนในแต่ละหลักสูตร  ทุ กสาขาวิชา/ สาขางานให้ มี          

การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพและมี
ความส าเร็จในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยได้มีความตระหนักและพยายามในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จ านวน 12 ชิ้น
งานวิจัยจ านวน 20 ชิ้น โครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ จ านวน 12 ชิ้น และได้รับการเผยแพร่ระดับภาค   
มีผลงานทั้งสิ้น 5 ชิ้น ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  37 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์   

งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 
 
ความตระหนัก  

วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาด าเนินการจัดท า สร้างพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงบประมาณ ได้มีการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน
ต่องบด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   

ความพยายาม 
โดยมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิชาชีพของสถานศึกษาและความ

ร่วมมือจากนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 
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จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและพยายามในการจัดสรรงบประมาณต่องบด าเนินการใน
การจัดท า นวัตกรรมสิ่งประดิษ ฐ์   ท าให้วิทยาลัยฯ  มี ผลสั มฤทธิ์ของ ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ 1.00                
อยู่ในเกณฑ์  ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี   5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  38 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์   

งานวิจัย  และโครงงาน 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สนับสนุนผู้สอน  บุคลากรและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรทุกสาขาวิชาให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน   การสอน  
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศน าไปสู่การ
แข่งขันระดับชาติ   

ความพยายาม 
มีการด าเนินงาน ปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่

ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานสากล เช่น โครงการการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงาน  โครงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายาม  โดยสนับสนุนให้ผู้ เรียน ผู้สอนใน        
แต่ละสาขางานได้สร้างโครงงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  โดยในปีการศึกษา  2554       
โครงงานวิชาชีพมีการเผยแพร่โดย  จัดนิทรรศการในงานเปิดโลกวิชาการ ปี  54  จ านวน 1 ครั้ง  สัมมนา
โครงงานวิชาชีพ  จ านวน  1  ครั้ง  ประกวดโครงงานวิชาชีพ  1  ครั้ง  และโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัด



 

        
          งานประกันคุณภาพ (SAR) 2554 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

 

-91- 

ประกวด  1  ครั้ง  สิ่งประดิษฐ์  มีการเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้  1  ครั้ง   และประกวดน าเสนอภายใน
วิทยาลัย  1  ครั้ง   และจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา  จ านวน  2  ครั้ง  ท าให้วิทยาลัยฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้รวม 8 ครั้ง  อยู่ในเกณฑ์  ดี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

35.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซ่ึง
น าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 

- ดี 100  
ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช้ 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
ร้อยละของสาขางานทั้ง 
ปวช. ที่และ ปวส. 

86.95 ดี 

36.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ 

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

5 ดี 

37.  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบด าเนินการ(ยกเว้นงบลงทุน) 

- ดี >1.00  
- พอใช้ 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50            
 

1.00 ดี 

38.  จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  

- ดี 4ครั้ง 4 ช่องทาง  
- พอใช้ 2-3ครั้ง 2-3ช่องทาง   

8 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

- ปรับปรุง1ครั้ง 1ช่องทาง            
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ดี 
 
 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  35 
     ตัวบ่งชี้  36 
     ตัวบ่งชี้  37 
     ตัวบ่งชี้  38 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  - 
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มาตรฐานท่ี   6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  39 ระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ 

และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดวิวัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษา มีการก าหนดแผนงานการบริหารโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาคม อาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานตลอดจนมีการด าเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้และได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวการณ์เป็นผู้น ามีการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนการพัฒนางานคุณภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารพิจารณาจาก 

1. การกระจายอ านาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน 
2. การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 
3. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร การตัดสินใจและจัด

การศึกษา 
4. การพึ่งตนเองที่เน้นให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน

ตามความพร้อมและสถานการณ์ 
5. ประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ 

ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
6. ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเน่ืองและ

หลากหลาย 
7. การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่ อการพัฒนา

ไปสู่การองค์กรการเรียนรู้ 
8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดก าหนดนโยบายและควบคมุมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบ

คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

สัมฤทธิผล 
 จากการท่ีวิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนัก ความพยายาม และมีระบบการบริหารท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา  เชิงกล
ยุทธ์ โดยมีการใช้กระบวนการ  PDCA หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการพัฒนาสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาได้มี
ระบบบริหารตามองค์ประกอบของเกณฑ์การพิจารณาท้ัง 8 ข้อ จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิของตัวบ่งช้ีอยู่ในเกณฑ์ด ี 
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มาตรฐานท่ี   6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้สร้างความตระหนักและความพยายามให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ     
ในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่นักเรียน นักศึกษา   ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย   ตรงต่อเวลา         
ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ   ความกตัญญูกตเวที  ความสามัคคี  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  อุทิศ
ตนต่องาน  การมีน้ าใจ  การให้บริการแก่ผู้อ่ืน  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง  

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการไป

ศึกษาอบรมดูงาน  เพ่ือให้คุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู   อีกทั้งยังมีระบบการนิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง ได้สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและการไปศึกษาอบรมดูงานเพ่ือให้คุณวุฒิวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพครู อีกทั้งยังมี
ระบบการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน  มีความตระหนักและพยายามปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท าให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินทุกคน ท าให้วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี   6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
ความตระหนัก 
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 วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักในการจัดท าระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ โดย
ก าหนดให้ใช้พันธกิจของวิทยาลัยฯ และได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้ในแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีความพยายามในการจัดท าระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ให้เชื่อมโยงกับทุกงาน   ทุก
แผนกวิชาภายในสถานศึกษาและยังเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 โดยระบบ RMS 2007 และได้จัดท าข้อมูลของสถานศึกษาทั้ง 9 ด้าน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
นักเรียนนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล
อาคารและสถานที่ ข้อมูลหลักสูตรและการสอน และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการองค์กร ในเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ www.knicec.ac.th และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้
เป็นปัจจุบัน 
 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังสถานีวิทยุ R-Radio Network FM 105.5 MHz จากการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือจัดการความรู้สู่ชุมชนในพ้ืนที่บริการอ าเภอควนขนุน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ าเภอชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 

 สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยา ลัยฯ  ได้มีความตระหนักและความพยายามในการจัดระบบสารสนเทศและ           
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  ท าให้วิทยาลัยฯ  มีข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม  มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล  มี
การประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล ซ่ึงผลการด าเนินการของวิทยาลัยฯ  
เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสิน  ครบทั้ง  5 ข้อ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์   ดี 
   
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 

- ดี 8 ข้อ  
- พอใช้ 6-7 ข้อ 
- ปรับปรุง<6ข้อ 

8 ดี 

http://www.knicec.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตรวจสอบได้ 

40.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช้ 85-90   
- ปรับปรุง < 85            
 

100 ดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

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

5 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
     ตัวบ่งชี้  39 
     ตัวบ่งชี้  40 
     ตัวบ่งชี้  41 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  - 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 

อย่างต่อเน่ือง 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ตระหนักดีว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่จะต้อง
ร่วมมือกัน และต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังของสังคม  
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ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการประกันคุณภาพระดับบุคคล ดังนี้ 

1. ได้ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่งานประกัน คุณภาพและมาตรฐา น
การศึกษาท าส าเนาแจกให้ 

2. ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประจ าปี ส าหรับตัวบ่งชี้ที่สามารถท าได้ใน
ระดับบุคคล 

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล 
4. น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

สัมฤทธิผล 
 จากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ  จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสร้างความตระหนักในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาการบริหารงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเป็นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ 

ความพยายาม   
 จากการที่สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน โดยการน าผลการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติในการ
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จัดการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน มีการ

น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐาน 
3. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน และเกิดการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้สูงขึ้น 

สัมฤทธิผล 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษา และ
สาธารณชน มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ ดี ( Good 
Practice) หรือการเป็น แหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้สูงขึ้น จาก
กิจกรรม โครงการที่ด าเนินการเพ่ือการน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพของการประกัน
คุณภาพภายในครบทั้ง 3 ข้อ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

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

4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  
- พอใช้ 1-2   
- ปรับปรุง 1            
 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
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     ตัวบ่งชี้  42 
     ตัวบ่งชี้  43 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้  - 
 
 

หมายเหตุ :  ให้สถานศึกษาจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดของ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 



 

 

ตอนที่  5 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2553 สรุปได้ดังนี้ 

  1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่   13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
             มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่   28, 29, 31, 32    
   มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่   33, 34 
   มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   35, 36, 37, 38                                    
                   มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่   39, 40, 41 
   มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่   42, 43 
  2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่   2, 4, 8 
   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่   16 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่   30 
             มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่   - 
  3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามล าดับดังน้ี 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่   7 
   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่   - 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่   -     
   มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่   - 
   มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   - 
                   มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่   - 
                   มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่   -                      
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5.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
  5.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา    (ยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาภาวะผู้น าและระบบการจัดการ) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  39         
 -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็น 

ผู้น า 
 -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็น 

ผู้น า 

 -  โครงการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี  -  โครงการผู้น าในดวงใจ  -  โครงการผู้น าในดวงใจ -  โครงการผู้น าในดวงใจ -  โครงการผู้น าในดวงใจ 

 -  การจัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าที่  -  โครงการคนดีในดวงใจ  -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ 

 -  โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
สถานศึกษา  5  ปี 

  
  

  
  

  
  

  
  

กลยุทธ์ที่  40         
 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 

 -  โครงการอบรมวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 -  โครงการครูดีเด่น 
 -  โครงการคนดีในดวงใจ 

 -  โครงการครูต้นแบบ 
  

 -  โครงการครูผู้มีคุณธรรม 
  

  
  

 -  โครงการครูในดวงใจ         
 -  โครงการเชิดชูคนดีศรีควนขนุน         

 -  โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ 
แก่ครู  
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ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  41         
 -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan   

 -  โครงการอบรมการใช้ 
สารสนเทศ 

 -  โครงการแข่งทักษะ  IT 
 -  โครงการดีเจน้อย 
  

 -  โครงการประกวดการเขียนเว็ป 
 -  โครงการจัดการเรียนรู้ในสถาน 
ประกอบการ 

 -  โครงการพัฒนาไวเล็ตอินเตอร์เน็ต 
 -  โครงการความร่วมมือเรียนรุ้กับ 
สถานประกอบการ 

  
  
  

-  โครงการจัดอบรมนักจัดรายการ     

 -  โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน  (ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ) 
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ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
1.  โครงการสอนซ่อมเสริม 
  
  
  

1.  โครงกานสอนซ่อมเสริม 
2.  โครงการปรับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซ่อมเสริม 
2.  โครงการปรับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  
  

1.  โครงกานสอนซ่อมเสริม 
2.  โครงการปรับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
3.  สัปดาห์วิชาการ 
  

1.  โครงกานสอนซ่อมเสริม 
2.  โครงการปรับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
3.  สัปดาห์วิชาการ 
4.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

2.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  

1.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 
  
  
  
  

1.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 
  
  
  
  

1.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 
3.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  
  

1.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม 
3.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.  กิจกรรมการน าเสนองานวิจัย 
ของผู้เรียน 
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3.  กิจกรรมประกวดทักษะทาง 
ภาษาต่างประเทศ 
  
  
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ 
2.  วันสุนทรภู่ 
  
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ 
2.  วันสุนทรภู่ 
3.  วันคริสมาสต์ 
  
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ 
2.  วันสุนทรภู่ 
3.  วันคริสมาสต์ 
4.  การจัดต้ังชมรม 
  

1.  กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ 
2.  วันสุนทรภู่ 
3.  วันคริสมาสต์ 
4.  การจัดต้ังชมรม 
5.  วันภาษาไทย 

4.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
  
  

1.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

5.1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 1  กิจกรรมลูกเสือ 

5.2  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  

1  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  สัปดาห์สุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 

1  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  สัปดาห์สุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหน้าเสาธง 

1  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  สัปดาห์สุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหน้าเสาธง 

1  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  สัปดาห์สุขภาพ 
3.  กีฬาสีภายใน 
4.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
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6.1  โครงการฝึกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝึกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝึกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝึกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

1.  โครงการฝึกทักษะทาง 
วิชาชีพนอกเวลาเรียน 

6.2  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

2.  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

6.3  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

3.   จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

7.1  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 

7.2  โครงการปัจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 2.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 

7.3  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

3.  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 3.  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 

   
 
 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)        

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 

 

-111- 



 

 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)        

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

8.1  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

8.2  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 2.  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 2.  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 2.  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 2.  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 

8.3  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

3.  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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ตัวบ่งช้ีที่  28 ตัวบ่งช้ีที่  28 ตัวบ่งช้ีที่  28 ตัวบ่งช้ีที่  28 ตัวบ่งช้ีที่  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.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 

1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 

2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  31 ตัวบ่งช้ีที่  31 ตัวบ่งช้ีที่  31 ตัวบ่งช้ีที่  31 ตัวบ่งช้ีที่  31 

1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์และส่ิงของเหลือใช้ 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์และส่ิงของเหลือใช้ 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์และส่ิงของเหลือใช้ 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์และส่ิงของเหลือใช้ 

2.  โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์และส่ิงของเหลือใช้ 

3.  โครงการวันไหว้ครู 3.  โครงการวันไหว้ครู 3.  โครงการวันไหว้ครู 3.  โครงการวันไหว้ครู 3.  โครงการวันไหว้ครู 

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

5.  โครงการวันส าคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

5.  โครงการวันส าคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

5.  โครงการวันส าคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

5.  โครงการวันส าคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

5.  โครงการวันส าคัญ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

6.  โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพ่ี 6.  โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์ 
น้องพ่ี 

6.  โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์ 
น้องพ่ี 

6.  โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์ 
น้องพ่ี 

6.  โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพ่ี 

7.  โครงการประกวดคนพันธ์  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ์  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ์  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ์  R 7.  โครงการประกวดคนพันธ์  R 

8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในอศจ.  ,  ภาค  ,  
ประเทศ 

8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในอศจ.  
ภาค  ,  ประเทศ 

8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในอศจ.    
ภาค  ,  ประเทศ 

9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 
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10.  โครงการลูกเสือวิสามัญจิตอาสา 10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 

10.  โครงการลูกเสือวิสามัญ 
จิตอาสา 
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11.  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 11.  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 

11.  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 

11.  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 

11.  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 

12.  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 12.  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 12.  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 12.  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 12.  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

ตัวบ่งช้ีที่  32 ตัวบ่งช้ีที่  32 ตัวบ่งช้ีที่  32 ตัวบ่งช้ีที่  32 ตัวบ่งช้ีที่  32 

1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

2.  โครงการรณรงค์แต่งกายนิยมไทย 2.  โครงการรณรงค์แต่งกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงค์แต่งกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงค์แต่งกาย 
นิยมไทย 

2.  โครงการรณรงค์แต่งกาย 
นิยมไทย 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
5.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

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

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

2.  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
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งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554) 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

 -  โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 
5.2.4 แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 

(ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 
 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน 
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 -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 
 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  5.3 กลยุทธ์ที่  5.3 กลยุทธ์ที่  5.3 กลยุทธ์ที่  5.3 กลยุทธ์ที่  5.3 
 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  ใน
ท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  ใน
ท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 
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5.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม  (ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสู่สังคม) 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

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

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท.  -  กิจกรรม  อชท. 
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 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

   
 
 
 
 

5.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
(ยุทธศาสต์การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

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

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
-  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  
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 -  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุง
ห้องเรียนปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

-  โครงการจัดท าพัฒนา  ปรับปรุง
ห้องเรียนปฏิบัติการ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 -  โครงการ  5  ส.  โครงการ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

-  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 
 

(ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 
 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน 
 -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 กลยุทธ์ที่  5.2 
 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณ  
(PDCA) 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 -  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  
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 -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 

 
 

(ยุทธศาสตร์พัฒนาภาวะผู้น าและระบบการจัดการ)   
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  41         
 -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan    -  โครงการพัฒนาระบบ  Lan   

 
 

5.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
-  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  
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 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 
 
 

(ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 
 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาภาวะผู้น าและระบบการจัดการ) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  39         
 -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็น 

ผู้น า 
 -  โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้น า  -  โครงการอบรมภาวะการเป็น 

ผู้น า 

  -  โครงการผู้น าในดวงใจ  -  โครงการผู้น าในดวงใจ -  โครงการผู้น าในดวงใจ -  โครงการผู้น าในดวงใจ 

  -  โครงการคนดีในดวงใจ  -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ -  โครงการคนดีในดวงใจ 

กลยุทธ์ที่  40         
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 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 

 -  โครงการอบรมวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 -  โครงการครูดีเด่น 
 -  โครงการคนดีในดวงใจ 
 

 -  โครงการครูต้นแบบ 
  

 -  โครงการครูผู้มีคุณธรรม 
  

  
  

 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
 -  โครงการครูในดวงใจ         
 -  โครงการเชิดชูคนดีศรีควนขนุน         

 -  โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะแก่ครู       
  

 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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5.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  จัดสอบประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

-  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ 
ศึกษาต่อ 

-  โครงการปัจฉิมนิเทศ -  โครงการปัจฉิมนิเทศ -  โครงการปัจฉิมนิเทศ -  โครงการปัจฉิมนิเทศ -  โครงการปัจฉิมนิเทศ 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงานของ 
นักเรียน  นักศึกษา 

-  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน -  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน -  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน -  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน -  นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 
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 -  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

-  โครงการสัมมนากับสถาน 
ประกอบการ 

 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ 

-  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  -  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 

 -  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน 
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา 
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(ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 1.  โครงการที่ปรึกษาสัญจร 

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

3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 ตัวบ่งช้ีที่  29 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง 
สารเสพติด 

ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 ตัวบ่งช้ีที่  30 

1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 1.  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 

2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 2.  โครงการ  Hot  Line  สายด่วน 

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

4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 4.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 9.  โครงการธรรมะพัฒนาจิต 
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

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

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ระยะส้ัน(ด าเนินตามวงจรPDCA) 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการรายวิชาให้เข้ากับการ 
บริการชุมชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 -  ประสานความร่วมมือกับพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดในการบริการวิชา 
ชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 

(ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย) 
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โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 กลยุทธ์ที่  5.1 
 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน 
 -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  -  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก 

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์   

 -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน  -  กิจกรรมการท าโครงงานของผู้เรียน 

 -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  -  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

-  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

 -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา  -  จัดรายการวิทยุการศึกษา 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  ใน
ท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  ใน
ท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 

 -  ประสานความร่วมมือกับส่ือต่าง  ๆ  
ในท้องถ่ิน 

 
 

(ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพภาวะผู้น าและการจัดการ) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  

-129- 



 

 

 -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน  -  โครงการศึกษาดูงาน 

-  โครงการอบรมการใช้ 
สารสนเทศ 

 -  โครงการแข่งทักษะ  IT 
 -  โครงการดีเจน้อย 
  

 -  โครงการประกวดการเขียนเว็ป 
 -  โครงการจัดการเรียนรู้ในสถาน 
ประกอบการ 

 -  โครงการพัฒนาไวเล็ตอินเตอร์เน็ต 
 -  โครงการความร่วมมือเรียนรุ้กับ 
สถานประกอบการ 

  
  
  

 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ) 

โครงการ  /  กิจกรรม  (Initiative) 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 -  โครงการอบรมความรู้การ 
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 

 
 
 

 
 
5.3 ส่ิงท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  5.3.1  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  
การศึกษาอ่ืน ๆ  ในท้องถิ่น  เช่น   การวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

  5.3.2  การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  5.3.3  การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

 

งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)        

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
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งานประกันคุณภาพ  (SAR ’ 2554)        

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 

  5.3.4  เอกสาร คู่มือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  5.3.5  การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่  6 

ภาคผนวก 

ผนวก ก :  ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผนวก ข : ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
     ภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2554 

ผนวก ค : ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2551 , 2552  และ  2553 
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ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา               
3 ปีย้อนหลัง 

SAR ประจ าปีการศึกษา  2551 โดยมี 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามชั้นปี 

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

85.72 ดี 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ 

-ดี >74 % 
-พอใช้ 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 95 ดี 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ 
การใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การเขียนและการสนทนา 
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

-ดี >74 % 
-พอใช้ 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 83.25 ดี 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

-ดี >74 % 
-พอใช้ 60-74  
-ปรับปรุง < 60 % 95.20 ดี 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

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

89.00 ดี 

6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

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

68.42 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

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

94.20 ดี 



 
 
 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท าในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

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

99.00 ดี 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ดี  4.00-5.00 
-พอใช้ 3.50-3.99 
-ปรับปรุง1.00-3.99 3.67 พอใช้ 

10. ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มี
การพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

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

100 ดี 

11. ระดับคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในการฝึกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ตามศักยภาพและพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอน 

-ดี >74 % 
-พอใช้ 60-74 % 
-ปรับปรุง < 60 % 
ของรายวิชาที่เปิด
สอน 

95.00 ดี 

12. ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม พอเพียง
และทันสมัย 
 
 

-ดี >15 % 
-พอใช้ 10-15 % 
-ปรับปรุง 10 % 

ของงบด าเนินการ
ทั้งหมด 
 

6.41 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

13. ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 

-ดี= 1 คน : 1 เครื่อง 
-พอใช้ = 2 คน :1 
เครื่อง 
-ปรับปรุง=3คน :1
เครื่อง 

3 : 1 ปรับปรุง 

14. ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์   
วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก

-ดี = ปฏิบัติได ้
       2  
องค์ประกอบ 
-พอใช้ = ปฏิบัติได้ 

3 ดี 



 
 
 

ปฏิบัติงานเหมาะกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

       1 องค์ประกอบ 
-ปรับปรุง = ปฏิบัติ
ไม่ได ้
 

15. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม สิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

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

77.40 ดี 

16. ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

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

100 ดี 

17. จ านวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  -ดี >19 ครั้ง 
  -พอใช้ 15-19 ครั้ง 
-ปรับปรุง < 15 ครั้ง 35  ครั้ง ดี 

18. จ านวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ 
 
 

  -ดี >14 แห่ง 
  -พอใช้ 10-14 แห่ง 
-ปรับปรุง < 10 แห่ง 54  แห่ง ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

19. จ านวนคน-ชั่วโมงของ
ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

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

100 ดี 

20. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่
มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน
แต่ละสาขา 

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

100 ดี 

21. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อ
ผู้เรียน 

-ดี = ครู 1 คน/ 
  ผู้เรียนน้อยกว่า 25 
คน 
-พอใช้ = ครู 1 คน/ 
    ผู้เรียน 25 - 30 คน 
-ปรับปรุง = ครู 1 คน/ 
   ผู้เรียนมากกว่า 30 

1 : 14 ดี 



 
 
 

คน 
22. จ านวนครั้งของการจัดให้
ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  -ดี >25 ครั้ง 
  -พอใช้ 20-25 ครั้ง 
-ปรับปรุง 20 ครั้ง 

30  ครั้ง ดี  

23. จ านวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

  -ดี >90 % 
  -พอใช้ 80-90 % 
-ปรับปรุง < 80 % 
ของผู้เรียนที่ได้รับการ
ตรวจ 

100 ดี 

24. ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเข้า 

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

5.43 ดี 

25. จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

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

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

26. จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

100 ดี 

27. จ านวนประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

  -ดี >12 ครั้ง 
  -พอใช้ 10-12 ครั้ง 
-ปรับปรุง 10 ครั้ง 

15  ครั้ง ดี 

28. ร้อยละของงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบประมาณท้ังหมด 

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

1.91 ดี 

29. จ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   -ดี >80 % 100 ดี 



 
 
 

งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพและ/
หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขัน
ในระดับชาติ 

  -พอใช้ 75-80 % 
-ปรับปรุง < 75 % 

30. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ใน
การสร้าง พัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

  -ดี >1.00 % 
  -พอใช้ 0.5-1.00 % 
-ปรับปรุง < 0.5 % 1.65 ดี 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

31. จ านวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

  -ดี >4 ครั้ง 
  -พอใช้ 3-4 ครั้ง 
-ปรับปรุง 3 ครั้ง 7  ครั้ง ดี 

32. ระดับคุณภาพการบริหารของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

  -ดี >6 ข้อ 
  -พอใช้ 5-6 ข้อ 
-ปรับปรุง 5 ข้อ 100 ดี 

33. ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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

72.22 ดี 

34. ระดับคุณภาพของการจัด 
ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา 

  -ดี >1-4 ข้อ 
  -พอใช้ 1-3 ข้อ 
-ปรับปรุง 1-2 ข้อ 

5  ข้อ ดี 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา               
3 ปีย้อนหลัง 

SAR ประจ าปีการศึกษา 2552 - 2553 โดยมี 7 มาตรฐาน 43ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน /  
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามชั้นปี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

92.64 ดี 76.96 ดี 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้(เทียบกับผู้
ยื่นค าร้อง) 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

100 ดี 100 ดี 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  97.52 ดี 77.50 ดี 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน 
การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 57.82 ปรับปรุง 90.04 ดี 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  97.76 ดี 100 ดี 



 
 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

6.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  
จรยิธรรม  ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

96.23 ดี 90.25 ดี 

7.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

68.42 พอใช้ 47.72 ปรับปรุง 

8.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร
ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 

 
68.42 

 
พอใช้ 51.72 ปรับปรุง 

9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 

100 ดี 87.30 ดี 

10.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  100 ดี 85.00 ดี 

11.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  100 ดี 99.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี  2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

12.  ระดับความพึงพอใจของ - ดี 4.00-5.00  3.67 พอใช้ 4.40 ดี 



 
 
 

สถานประกอบการ  ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- พอใช้ 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  

 

13.  ร้อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ(รายวิชาที่มี
การพัฒนาครบ 4 ข้อ)   

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

100 ดี 100 ดี 

14.  ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยมีการ
ด าเนินการผ่านการตรวจการเขียน
แผนฯจากฝ่ายวิชาการ 

   1.  มีรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน บันทึกหลังสอน 
   2.  ผ่านการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
   3.  มีการน าผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เช่นพัฒนาสื่อ แผนฯ 
 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

 

100 ดี 100 ดี 

15.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ผู้สอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช้3.50-3.99  
- ปรับปรุง1.00-3.49  

4.65 ดี 4.65 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

16.  ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม(เทียบกับ
งบด าเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  
- พอใช้10-15  
- ปรับปรุง< 10  

 11.24 พอใช้ 12.60 พอใช้ 



 
 
 

17.  ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละสาขาวิชา (จ านวนผู้เรียนต่อ
ครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์) 

 

- ดี  1 : 1  
- พอใช้ 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     

 1:1 ดี 1 : 1 ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
-  พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 
ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 
ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 
ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

20.  ระดับความเหมาะสมในการ
จัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 
ปฏิบัติ 
ทุกข้อ 

ดี 

21.  ระดบัคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม 
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
(ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่าง

- ดี >70  
- พอใช้60-70  
- ปรับปรุง< 60  
 

77.40 ดี 81.94 ดี 



 
 
 

มีคุณภาพ) 

 

22.  ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

94.64 ดี 100 ดี 

23.  จ านวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-24  
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง   

35 ดี 44 ดี 

24.  จ านวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แห่ง  
- พอใช้ 15-19 แห่ง  
- ปรับปรุง< 15     
   แห่ง    

25 ดี 50 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

25.  จ านวนคน-ชั่วโมง  ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรอื    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละของ
สาขาวิชาที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญ) 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89   
- ปรับปรุง< 75            
 100 ดี 100 ดี 

26.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ า  
ที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน
แต่ละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช้ 50-99   
- ปรับปรุง< 50     100 ดี 100 ดี 

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ า
ต่อผู้เรียน 

- ดี  1 : 25  
- พอใช้ 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

1:10 ดี 1:8.46 ดี 

28.  จ านวนครั้งของการจัดให้ - ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-25   

 
36 

ดี 
 

30.16 
ดี 



 
 
 

ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา - ปรับปรุง< 20 ครั้ง           

29.  จ านวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

- ดี 1ครั้ง >90%  
- พอใช้ 1ครั้ง 80-90%  
- ปรับปรุง 1ครั้ง<80% 

99.32 ดี 100 ดี 

30.  ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

- ดี < 31 
- พอใช้ 31-40   
- ปรับปรุง>40         

15.50 ดี 22.36 ดี 

31.  จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมทีส่่งเสริมดา้นวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ (ร้อยละของสาขาวิชาที่
จัดกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรม) 

 
- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 100 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

32.  จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรม
ครบทั้ง 2 กิจกรรม) 

 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80  
- ปรับปรุง< 75           

100 ดี 100 ดี 

33.  จ านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการ     ฝึกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช้ 2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 
กิจกรรม            
 17 ดี 18 ดี 

34.  ร้อยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม / โครงการที่

- ดี >ร้อยละ 0.2 
- พอใช้ ร้อยละ 0.11- 20.46 ดี 4.24 ดี 



 
 
 

ให้บริการวิชาชีพ  และฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบด าเนินการ 

0.22 
- ปรับปรุง น้อยกว่า
ร้อยละ 0.11            

35.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย
และโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออ านวยความ
สะดวกในชีวิต ประจ าวัน  หรือการประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่น และ
ประเทศน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาต ิ

- ดี 100  
   ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรยีน 
   ปวส.>4ช้ิน/ภาคเรยีน 
- พอใช้ 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
   ร้อยละของสาขางาน
ทั้ง ปวช. ที่และ ปวส. 

100 ดี 100 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

36.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ 

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

4 ดี 3 ดี 

37.  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานต่องบด าเนินการ
(ยกเว้นงบลงทุน) 

- ดี >1.00  
- พอใช้ 0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50            
 1.67 ดี 0.63 พอใช้ 

38.  จ านวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  
และโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 

- ดี 4ครั้ง 4 ช่องทาง  
- พอใช้ 2-3ครั้ง 2-3
ช่องทาง   
- ปรับปรุง1ครั้ง 1
ช่องทาง            

11 ดี 11 ดี 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความ

- ดี 8 ข้อ  
- พอใช้ 6-7 ข้อ 
- ปรับปรุง<6ข้อ 8 ดี 8 ดี 



 
 
 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

40.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชพีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช้ 85-90   
- ปรับปรุง < 85            

87.88 พอใช้ 100 ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิงปริมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน / 
ผลการประเมิน 

ปี 2552 ปี 2553 
ผลสัมฤทธิ ์ ผล ผลสัมฤทธิ ์ ผล 

41.  ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  

- พอใช้ 1-3   

- ปรับปรุง 1-2            

5 ดี 5 ดี 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  

- พอใช้ 1-3   

- ปรับปรุง 1-2            

4 ดี 4 ดี 

43.  ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  

- พอใช้ 1-2   

- ปรับปรุง 1            

3 ดี 3 ดี 
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