รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2551

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551 ฉบั บ นี้ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี
ไดจัดทํ าขึ้นเพื่ อ รายงานผลการประเมินตนเองแก หนว ยงานตนสั ง กัด และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง เพื่ อ ทราบ
ถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษา เปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง สรางความตระหนัก ความพยายามของบุคลากร
ในการมีสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจขององคกร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้
ซึ่งเปนมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ตองการ โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดานความรู
ความสามารถ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบั บ นี้ ถื อ ได ว า เป น เอกสารสํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเปนรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยตอสาธารณชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
สิงหาคม 2552
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานศึกษา
1. ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียน
สตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม
หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอน
ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จัดตั้งเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตัง้ เปนวิทยาลัยใหมชื่อวา “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ” จนถึงปจจุบัน
2. ขนาด ที่ตั้งและสังกัด
ขนาด

มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา

ที่ตั้ง

ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

37

38

สังกัด

3. ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

4. วิสัยทัศน “ มุงเนนคุณธรรม

ใฝธรรมะ
นอมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย ”

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาทองถิ่น ”

5. พันธกิจ
5.1 จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ

5.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
5.3 พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ
40

6. เปาหมายของสถานศึกษา เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
6.1 การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผล
6.2 การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
โดยดําเนินงานตามวิสยั ทัศนและพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
7. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 โดยเปดสอน
2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
คลังสินคา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและ
บริการ (ทวิภาคี) สาขาวิชาการสปาและความงาม และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรที่เปดสอน
ไดแก สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
8. จํานวนบุคลากร

147 คน

9. จํานวนนักเรียน นักศึกษา

3,151 คน

10. งบประมาณดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2551 57,133,817.42 บาท

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. มาตรฐานที่เปนจุดเดน ไดแก มาตรฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก คือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส ังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
2. มาตรฐานที่เปนจุดที่ตองพัฒนา ไดแก มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง คือ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
3.1 จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนมาก
3.2 จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน
3.3 จัดงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา
3.4 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว

บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรี
สุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม
หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอน
ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปน หลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จัดตั้งเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จนถึงปจจุบัน
1.2 ขนาด ที่ตั้งและสังกัด
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
42

1.3 ปรัชญา
1.4 วิสัยทัศน

วิชาดี

มีทักษะ

มุงเนนคุณธรรม

ใฝธรรมะ
นอมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาทองถิน่

1.5 พันธกิจ
1.5.1 จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
สามารถปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความ
มั่นใจ
1.5.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
1.5.3 พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ
1.6 เปาหมายของสถานศึกษา เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1.6.1 การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผล
1.6.2. การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
โดยดําเนินงานตามวิสยั ทัศนและพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
1.7 ระบบโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และ
ปฏิบัติรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน
ดังแผนภูมิ ที่ 1 (หนา 6)

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
นางสาวสุณี พงศยี่หลา

รองฯ ฝายวิชาการ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานปกครอง
นายสมปราชญ ชัยสุตานนท

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางศรีไพร ภาราทอง

หัวหนางานแผนงบประมาณฯ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล

หัวหนางานบุคลากร
นางปญจวรรณ ออนหวาน

หัวหนางานความรวมมือฯ
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานตลาด การคาฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แยมศรี
หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบรอย
หัวหนางานวิจัยพัฒนาฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหนางานพัฒนาการเรียนฯ
นางอุบล เบญจพงศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แขงขัน

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล

หัวหนางานพัสดุและอาคารฯ
นางชฎาภรณ เฟองฟุง

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แขงขัน

หัวหนางานวิทยบริการฯ
นางสาวธนิตา อาจหาญ

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางจันทนา ทวีชาติ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางปยะพร เข็มขาว
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ จันทรชิต
แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี
แผนกวิชาการสปาและความงาม
นางสาวสาธินี ตออาวุธ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
นายกําชัย ณ พัทลุง
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายธนาวุฒิ กลาเวช
แผนกวิชาการออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแกว

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

2. ขอมูลเกีย่ วกับนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 3,151 คน ตามตารางดังนี้
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมทั่วไป
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การขาย/การตลาด
- การเลขานุการ/
การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- การจัดการคลังสินคา
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ
รวม
ม.6
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ปวช.1
หอง นร.

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง นร.

2
3
2
7

26
117
83
226

1
3
2
6

30
83
50
163

1
2
1
4

17
72
34
123

1
1
1
3

5
27
7
39

1
1
1
3

15
21
18
54

6
10
7
23

93
320
192
605

5
2

215
87

4
2

152
62

4
2

149
66

2
1

87
34

3
1

94
44

18
8

697
293

2

88

2

69

2

67

1

25

1

33

8

282

3
12

133
523

1
9

40
323

1
9

40
322

1
1
6

35
16
197

1
1
7

32
29
232

7
2
43

280
45
1,597

1
1
1
3

37
44
41
122

1
1
2

15
22
37

1
1
2

16
33
49

1
1

16
16

1
1

16
16

3
3
3
9

68
99
73
240

3

126

2

77

2

73

1

20

1

34

9

330

3

126

2

77

2

73

1

20

1

34

9

330

-

-

-

-

-

-

1
1

32
32

1
1
1

10
22
32

1
2
3

10
54
64

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
- การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ
รวม
ระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก/การจัดการธุรกิจคาปลีก
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ
- การสปาและความงาม
รวม
รวมทั้งหมด

ปวช.1
หอง นร.

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง

นร.

-

-

-

-

-

-

1

30

1

25

2

55

-

-

-

-

-

-

1

30

1

25

2

55

1

42

1

29

1

23

1

4

1

4

5

102

1

42

1

29

1

23

1

4

1

4

5

102

1
1
27

44
44
1,083

1
1
21

29
29
658

1
1
19

34
34
624

1
1
15

24
24
362

1
1
2
18

19
8
27
424

ที่มา : งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2551

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน

3. ขอมูลเกีย่ วกับครูและบุคลากร
3.1 จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2551
หนวย : คน
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประเภทบุคลากร

รวม
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

< ปริญญาตรี

ผูบริหาร

5

-

-

5

ขาราชการครู

23

46

-

69

ขาราชการพลเรือน

-

2

-

2

พนักงานราชการ

-

2

-

2

ครูจางสอน

-

24

-

24

ลูกจางประจํา

-

-

10

10

ลูกจางชั่วคราว

-

17

18

35

รวม

28

91

28

147

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

5 150
1
8
6 158
100 3,151

3.1 จํานวนครูผูสอน
หนวย : คน

ครูประจํา พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ประเภทวิชา

รวม

คหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม

-

7
5
4
16

-

-

-

2
2
4

7
7
6
20

พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการคลังสินคา
รวม

1
2
3

9
7
4
2
3
25

-

-

1
1

1
3
4

10
7
5
8
3
33

-

3

-

-

-

1

4

-

3

-

-

-

1
2

1
5

3
1
4
9
16

1
1
8
53

-

2
2

1
1
2
4
7

1
1
6
17

4
4
8
29

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ
การสปาและความงาม
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป
ออกแบบ
รวม
สามัญสัมพันธ
รวม

95
69

2
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามประเภทวิชา

หมายเหตุ

4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
4.1 อาคารเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
อาคาร 1 คณะวิชาบริหารธุรกิจ
อาคาร 2 คณะวิชาศิลปกรรม
อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน
อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ
อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร
อาคารสปาและความงาม
ศาลาพระพุทธรูป
อาคารรวมใจ
หองน้ํา-หองสวม นักเรียน นักศึกษา
แฟลตพักอาศัย
บานพักครูแฝด
บานพักคนงานภารโรง
ศาลาพักผอน

จํานวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
15 หนวย
6 หนวย
7 หนวย
2 หลัง

งบประมาณ
3,026,000.00
1,500,000.00
5,615,000.00
8,258,000.00
17,250,090.00
950,000.00

ตารางที่ 4 แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
4.2 งบประมาณรายจายประจําปการศึกษา 2551
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินการ
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบอุดหนุนพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ยอดจายจริงเงินงบประมาณ
24,203909.68
3,262,000.00
1,433,250.00
533,332.00
10,640,092.15
1,189,970.59
7,804,000.00
120,000.00

ปที่กอสราง
2522
2522
2527
2532
2537
2551

หมวดรายจาย

ยอดจายจริงเงินงบประมาณ

งบรายจายอื่น ๆ
คาเสื่อมราคา (ที่มา : งานพัสดุ)
รวม

2,495,073.32
51,681,627.74

ที่มา : งานแผนงบประมาณฯ

ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณรายจายจริง ปการศึกษา 2551

5. ขอมูลเกีย่ วกับชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของวิทยาลัย ติดถนน
ตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัด
ประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจํา
จังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่ง
ตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม แนวถนนดานขาง
ของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา
แผนที่สถานที่ตงั้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไปทาเรือเกาะสมุย

วัดไตรธรรมาราม

วัดธรรมบูชา

ไปกรุงเทพฯ
ร.ร.สุราษฎรพิทยา

ร.พ.ทักษิณ

ไปนครศรีธรรมราช

ถนนตลาดใหม
ธ.กสิกรไทย

วอศ.สุราษฎรธานี
ชุมชน ต.ตลาด

ไปศาลากลางจังหวัด

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

วัดโพธิ์นิมิต

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบนฝง ตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเนื้อที่มากเปนอันดับ 6
ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 300
และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกันประมาณ 156
กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตาราง
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะที่ใหญที่สุดในจังหวัด
หางจากฝงทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
48

แหลงทองเทีย่ ว
จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเที่ยว 90 แหง จําแนกเปนประเภทธรรมชาติ 81 แหง โบราณสถาน 2 แหง
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 7 แหง และเมื่อพิจารณาพัฒนาระดับของแหลงทองเที่ยวแลว สามารถสรุปไดดังนี้
1. ระดับชาติและนานาชาติ
ประเภทเกาะ ประกอบดวย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู
เกาะอางทอง เกาะแตน
ในแผนดินใหญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาสก เขือ่ นรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
สวนโมกขพลาราม กิจกรรมการฝกลิง กิจกรรมการทองเที่ยว
งานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว
2. ระดับทองถิ่นที่มีเอกลักษณ ประกอบดวย
- ผลิตภัณฑจากใบยางพารา ที่อําเภอบานนาสาร
- พิพิธภัณฑปลาหิน ที่อําเภอดอนสัก
- คลองรอยสาย ในบางแมน้ําตาป อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
3. ศูนยขอมูลขาวสาร มี 2 แหง คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 5 และศูนย
ประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย
4. ศูนยรับเรื่องรองเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี และตํารวจทองเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย และตัวเมืองสุราษฎรธานี
5. รานอาหารมีบริการกระจายในแหลงทองเที่ยว และตัวเมืองสุราษฎรธานี
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6. บริษัทนําเที่ยว มีจํานวน 290 บริษัท มัคคุเทศก จํานวน 162 คน (ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน)
7. การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจทองเที่ยว และตํารวจทองที่คอยดูแลเปนหนวยงานหลัก

6. เกียรติยศ/จุดเดนของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2538,2551
รางวัลสถานศึกษาดีเดน กรมอาชีวศึกษา ประจําป 2539
รางวัลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป 2542
รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย ระดับเขตการศึกษา
ประจําป 2542, 2545
รางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดน ประจําป 2542, 2546
รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานจริยธรรม ประจําป 2542
รางวัลสถานศึกษาที่มีกิจกรรมแนะแนวดีเดน ประจําป 2543, 2544, 2546
การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002, 9001 ประจําป 2543, 2544
การประเมินผานเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” ระดับทอง
ประจําป 2543, 2544, 2545
หองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต ประจําป 2543, 2544, 2545
ผานเกณฑการประเมินระยะที่ 1 เรื่อง คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ ซีมีโอ ประจําป 2545
รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546
รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546
รับรองการเปนเครือขายรานหมอภาษา โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ประจําป 2546
ไดรับเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาควาดวยโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษาของซีมีโอ ประจําป 2546
ไดรับการประเมินใหเปนหนวยองคการวิชาชีพ มาตรฐานดีเดน ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการ
ประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 ปการศึกษา 2546
ไดรับรางวัลชมเชย จากการประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา
2547 โดยผานการประเมินและคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ
ไดรับการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดี ของกรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําป 2549

19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานการอาชีวศึกษา รอบแรก พ.ศ. 2544 และ รอบสอง
พ.ศ. 2549
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา 2541
ประจําปการศึกษา 2542
ประจําปการศึกษา 2542
ประจําปการศึกษา 2548

นายพรทวี ทวีสุทธิ์คูแกว
นายสถาพร เกื้อสกุล
นางสาววิยะดา สังโชติ
นายณัฐ นาคสวัสดิ์

นักศึกษาอาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2534
อาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2535
อาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2538
อาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2539
อาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2543
อาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2544
อาชีวะตัวอยาง

ระดับอุดมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม

นางสาวสุภัจฉรี
นางสาวสุพรรณี
นายสุจนิ ตร
นางสาวจุไรรัตน
นายวีระยุทธ
นางสาวปยนันท

สุจินดา
ศิริติกิจ
อินทสอน
สุวรรณวงศ
พรหมเลิศ
หนูเอียด

7. แผนงาน/โครงการที่สําคัญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีการดําเนินการตามแผนงานและมีโครงการที่สําคัญ ซึ่งถือวาเปนเลิศ
(Best Practices) สามารถเปนแบบอยางของสถานศึกษาอื่นไดมีจํานวน 2 โครงการ คือ
7.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เปาหมายของโครงการ : ตองการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี และมีความสุข
ชื่อโครงการ
: โครงการสุราษฎรธานี เมืองคนดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงยาเสพติดของนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2551
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเรียนรูชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลีย่ งยาเสพติด
2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรม เขาใจตนเอง และสามารถครองตนได
อยางมีความสุข

3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา รูถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของตน
4. เพื่อเปนการบูรณาการความรูจากหลากหลายวิชา มาประยุกตใชในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาฝกการมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน และสํารวจตนเองจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
6. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี และความมีวินัยในการตรงตอเวลา ของนักเรียนนักศึกษา
และรูจักแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมในอนาคตตอไป
วิธีการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ติดตอประสานงานกับสถานที่ดําเนินการ
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
4. ประชาสัมพันธโครงการ
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
เขารวมกิจกรรม จํานวน 5 รุน ไดแก
รุนที่ 1 วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2551
จํานวน 203 คน เขารวม จํานวน 199 คน
รุนที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2551 จํานวน 181 คน เขารวม จํานวน 172 คน
รุนที่ 3 วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2551
จํานวน 226 คน เขารวม จํานวน 218 คน
รุนที่ 4 วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2551
จํานวน 173 คน เขารวม จํานวน 159 คน
รุนที่ 5 วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2551
จํานวน 174 คน เขารวม จํานวน 166 คน
รวมเปาหมาย 957 คน เขารวม 914 คน คิดเปนรอยละ 95.50
สรุปผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ ดี
เกณฑคุณภาพ ระดับดี (รอยละ 80 – 100) ระดับพอใช (รอยละ 70 – 79) ระดับปรับปรุง (รอยละ 1 – 69)
7.2 โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม
ฝายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
7.2.1 ชื่อผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร เรือ่ ง การเปรียบเทียบคุณภาพผงปรุงรสตมยํา
ผลสําเร็จ
1. ชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ไดรับการคัดเลือก 1 ใน 4 ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เปน
ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใตเขารวมประกวดระดับประเทศ ปการศึกษา 2551 วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2551
ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใตและวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดโดย ศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ปการศึกษา 2551 วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2551 ณ ศูนยประชุมและนิทรรศการไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ที่สามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปนทําเปนและกลาตัดสินใจ
ในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยตนเอง
2. เพื่อใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการเลือกใชสื่อ และกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง
3. เพื่อใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียน ไดนําความรูความคิดและประสบการณที่มีอยูไ ปสรางสรรคผลงาน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
วิธีดําเนินการ
1. ผูเรียนดําเนินการในชั้นเรียน

นักเรียนเขียนเคาโครงยอตามแบบฟอรม

นําเสนอเคาโครงยอ
ปรึกษาครู/ผูเกี่ยวของ
ประเมินผล
ไมผาน
ผาน
ดําเนินการทดลอง/ประดิษฐ

2. จัดประกวดภายในวิทยาลัยฯ
3. สงผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเขารวมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
4. สรุปผล และรายงานผล
งบประมาณ
งบประมาณอุดหนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หุนยนต สื่อนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนเงิน 7,500 บาท
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
1. ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพอาหารทางเคมีและทางโภชนาการ
2. ดําเนินการทดสอบบรรจุภัณฑ (PACKGING TESTING ) จากสถาบันที่เปนที่ยอมรับ
3. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี
คณะผูจัดทํา นางสาวณิชาภา อินสุวรรณ นางสาวนฤภร บรรเทา และ นายวัชรพงษ เกิดโภคา
ครูที่ปรึกษา นายสามารถ เนียมมุณี นายธีรพล ทองเพชร และนางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ
7.2.2 ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เรื่อง คุกกี้สมุนไพร
ผลสําเร็จ
1. ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ชุมพร
และสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2551 วันที่ วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
2. เปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎรธานี เขารวมประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับชาติ วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยสรรพสินคา เดอะมอลล บางกะป
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ที่สามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปนทําเปน
และกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยตนเอง
2. เพื่อใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการเลือกใชสื่อ และกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง
3. เพื่อใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียน ไดนําความรูความคิดและประสบการณที่มี
อยู ไ ปสร า งสรรค ผ ลงานทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให เ ป น ประโยชน ต อ ชี วิ ต ประจํ า วั น และสั ง คม
เพื่อการพัฒนาประเทศ

วิธีดําเนินการ
1. ผูเรียนนําเสนอในสถานศึกษา

นักเรียนเขียนเคาโครงยอตามแบบฟอรม

นําเสนอเคาโครงยอ
ปรึกษาครู/ผูเกีย่ วของ
ประเมินผล
ไมผาน
ผาน
ดําเนินการทดลอง/ประดิษฐ
2. สงผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเขารวมประกวดในระดับกลุม อาชีวศึกษาจังหวัดและระดับชาติ
3. สรุปผล และรายงานผล
งบประมาณ
งบประมาณอุดหนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หุนยนต สื่อนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนเงิน 7,500 บาท
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
1. ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพอาหารทางเคมีและทางโภชนาการ
2. ดําเนินการทดสอบบรรจุภัณฑ (PACKGING TESTING ) จากสถาบันที่เปนที่ยอมรับ
3. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี
คณะผูจัดทํา นางสาวนิโลบล ยวนานนท นางสาวณิชวรรณ ราษฎรเจริญ นางสาวสุกัญญา เรืองพันธ และ
นางสาวสุดารัตน ขุนพิทักษ
ครูที่ปรึกษา นางมาลี วองเกษฎา นายสามารถ เนียมมุณี และนายธีรพล ทองเพชร

8. สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน
8.1 สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการศึกษาระบบปกติ มีจํานวน 137 แหง
8.2 สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี มีจํานวน 216 แหง

9. แผนกลยุทธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา
ไดดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย ดังนี้
9.1 การจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ
9.1.1 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต

1. ติดตาม/หาขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ
ศึกษาตอ
2. วิเคราะหขอมูลและศึกษาสภาพปญหา
3. ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย

2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ

1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ
สถานประกอบการ
2. ใหสถานประกอบการมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร

3. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะหอาชีพและ
มาตรฐานสมรรถนะ
2. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
ในแตละระดับ
3. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพพืน้ ฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
4. ประเมินผลตามสภาพจริง

4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรม
และคานิยมที่พึงประสงค

1. จัดแผนงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา
2. สงเสริมใหองคการนักศึกษาเปนเครือขายสําคัญในการ
สรางคุณธรรม จริยธรรม

เปาหมายการพัฒนา
5. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และจิตทีด่ ี มีน้ําใจ รักศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

ยุทธศาสตร
1. บูรณาการเรื่องสุขภาพและกีฬา
2. จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
3. จัดตัง้ ชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษา
สามารถเลือกไดตามความสามารถของตนเอง
4. จัดและรวมกิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

9.1.2 ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมและ
ความคลองตัว

1. กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของฝายตาง ๆ ให
สอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนินงาน การนิเทศและ
กํากับ ติดตาม

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

1. จัดใหมีระบบเครือขายการบริหารงานในสถานศึกษา
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
เพื่อใชระบบเครือขายสารสนเทศรวมกัน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน
โดยเนนผลการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพ

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่
ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน
เปนสําคัญ
2. มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล

9.1.3 ดานพัฒนาทรัพยากร
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสรางเครือขายใน 1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ
การจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาชีวศึกษา
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ใหสถานประกอบการ ชุมชนมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรและจัดการศึกษา
4. ประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของวิทยาลัยใหกับชุมชน
ทราบอยางตอเนือ่ ง
5. ใหความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน

9.1.4 ดานสภาพแวดลอม
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

1. จัดหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารใหสอดคลองกับวิชาชีพ
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอน
3. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
เพียงพอตอกิจกรรมการเรียนการสอน

2. จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู

1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณสถานศึกษา
ใหมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัตกิ ารดวย
กิจกรรม 5 ส.

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย

1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จัดวางระเบียบปองกันอุบัติภยั เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น

9.1.5 ดานการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านและ 1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลอยางตอเนื่อง
ดานการเรียนการสอน และปฏิบัตงิ าน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบกําหนดขั้นตอนการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ
3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อใหทุกแผนก
และงานไดทราบรวมกัน

9.2 ดานการพัฒนาครู เพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

พัฒนาครู ใหมีคุณสมบัติ และลักษณะที่สอดคลองกับ 1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนาครู
ภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สนับสนุนสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ในดาน IT การสือ่ สารภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต
4. สนับสนุน สงเสริมใหครู มีความรู ความเขาใจในการทํา
หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
5. ประเมินผลและพัฒนาครู
6. เผยแพร ยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ ของบุคลากร และ
สถานศึกษาดีเดน

10. เปาหมายตามแผนกลยุทธ
สถานศึกษาไดกาํ หนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1. รอยละของผูเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาอยาง
เปนระบบในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 3. รอยละของผูเรียนมีทกั ษะในการใชภาษา
สื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 4. รอยละของผูเรียนที่มคี วามสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีทจี่ ําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5. รอยละของผูเรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธดี
ตัวบงชี้ที่ 6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร
1. มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย ดังนี้
1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.3 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบตั ิงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.5. คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
1.8 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่รบั ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน

เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ตัวบงชี้ที่ 12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 13. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบตั ิการ ศูนยวิทยบริการ
โรงฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศ ที่เอือ้ ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ ปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการ
เรียนรูในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 16. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่รบั ผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 18. จํานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัดการ
ศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ

2. มุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญโดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
คนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทัง้ ในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่
เกีย่ วของอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 19. จํานวนคน - ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มสี วนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ
ครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 24. รอยละของผูเรียนทีอ่ อกกลางคัน เมื่อเทียบ
กับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. มุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ 27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ตัวบงชี้ที่ 28. รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ
งบประมาณทั้งหมด

4. มุงพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสูสงั คม ดังนี้
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน
สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 29. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นาํ ไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ

5. มุงพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรียนในเรื่อง การสราง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่สามารถ
ประยุกตใชในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางพัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของสถานศึกษา
5.3 หาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 32. ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร และ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา

6. มุงพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวสิ ัยทัศนของผูบริหารใน
การผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม

บทที่ 2
วิธีดําเนินการและผลการดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทที่ 2
วิธีดําเนินการและผลการดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2551 โดยมีระบบ กลไก และประสิทธิผล ดังนี้คือ
1. วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด วิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ
PDCA ดังตอไปนี้
1.1 การวางแผนงานของสถานศึกษา (P)
ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละ
มาตรฐานวาตองการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับ
ความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
โดยศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษาแตละดาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ วาตัวบงชีใ้ ด เปนอยางไร
หมายถึงอะไร จะตองทําอยางไร มอบหมายตามงานที่เกี่ยวของ สวนที่เกีย่ วกับผูเรียน ผูส อน มอบหมาย ใหแผนกวิชา
ดําเนินการบริหารจัดการ ตามศักยภาพของแผนกวิชา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.2 การนําแผนสูการปฏิบัติ (D)
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผน มีกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบจากผูที่ไดรบั
มอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด มีการรายงานผลความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการ
จัดการประชุม
1.3 การตรวจสอบติดตาม (C)
มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานทั้งภายในสถานศึกษา และตนสังกัด และรายงานผลตอที่ประชุม
1.4 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (A)
มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และ
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐาน
ดานใด ตัวบงชี้ใด มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงโดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และวิธีการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและที่ปรึกษา พิจารณา
และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชน
ชวยเหลือ
ในแตละภาคเรียนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม บุคลากร ครู เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน ปรึกษาหารือ
ประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่อง

2. ผลการดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
ตามชั้นป โดยระบุวาผูเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
ปวช. 1
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.5 ขึ้นไป
ปวช. 2
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.75 ขึ้นไป
ปวช. 3
มีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
ปวส. 1
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.75 ขึ้นไป
ปวส. 2
มีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
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ผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา
เพื่อนํ าไปจั ดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรี ย นรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ มีทัก ษะ
กระบวนการให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากที ่ส ุด มีก ารวัด ผล
ประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละ
ชั้นปตามสาขาวิชา มีจํานวนทั้งหมด 3,151 คน ผานเกณฑ 2,652 คน คิดเปนรอยละ 84.16
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใช
ในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ 2

รอยละของผูเ รียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ความตระหนัก ครูผูสอนกําหนดใหผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน และ/หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบในแตละภาคเรียน
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีทักษะใน
การเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมายใหทําการคนควา
เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกตใชประกอบกับวิชาอื่น ๆ โดยจัดทําเปนผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือ โครงการวิชาชีพ
ผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 1,639 ผลงาน จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน 2,307 คน
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด จํานวน 2,736 คน คิดเปนรอยละ 84.32 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใชภาษาสือ่ สารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวบงชี้ 3
รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสือ่ สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทียบจากผูลงทะเบียนในแตละชั้นป
ความพยายาม ผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นเรียน มีการเรียนรู ฝกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน จากการเรียน
การสอนในชั้ นเรียน และศูนยวิ ทยบริ การ ไดแก หองสมุด ศู นยการเรียนรูดวยตนเอง และ
อินเทอรเน็ต มีการบริการใหผูเรียนตลอดวันที่เปดทําการ
ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ จากผูเรียนทุกระดับชั้นป แตละสาขาวิชาทั้งหมด 8,720 คน ผานเกณฑการประเมิน
ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จํานวน 7,729 คน คิดเปนรอยละ 88.64
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ 4
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูแ ละเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดอยางเหมาะสม
ความตระหนัก

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูแ ละเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา ไดแก อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน
การเขียนแผนดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เทียบจาก
ผูลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร

ความพยายาม

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับ เรียนรู ฝกทักษะดานเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม จากผูเรียน 3,819 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
จํานวน 3,597 คน คิดเปนรอยละ 94.18 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ 5

รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ความตระหนัก สถานศึ กษาเน นให ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค านิยมที่ดีงามในวิช าชีพ มีบุคลิ กภาพที่
เหมาะสม และมี มนุษยสัมพันธที่ดี โดยครูไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค านิยมที่ดีงาม
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ฝกใหมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยคิดจากนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา และพิจารณาจาก
1. รอยละของผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง
2. รอยละของผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ
3. รอยละของผูเ รียนที่ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด
ความพยายาม

สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้
1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2. ผูสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวิชา
3. สงเสริมการเรียนการสอน ใหผูเรียนทํางานเปนทีม รวมคิดรวมทํางาน มีความรับผิดชอบ

4. สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียน เชน อบรมคุณธรรม จริยธรรม เขาคายคุณธรรม
กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงคใหความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
5. สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน
6. มีระบบครูที่ปรึกษาอบรมดูแลผูเรียนอยางใกลชิด และประสานผูปกครองสม่ําเสมอ เพือ่ รวม
แกไขปญหาที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
7. งานปกครอง สรางความตระหนักแกผูเรียนและครูที่ปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม
จริยธรรม ของผูเรียนอยางตอเนื่อง
8. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสรางความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่องปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยคิดจาก
1. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถว
หนาเสาธง ตลอดปการศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,489 คน คิดเปนรอยละ 87.98
2. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ ตลอดป
การศึกษา อยูใ นเกณฑดี จํานวน 2,826 คน คิดเปนรอยละ 99.85
3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
มีผูไมเกี่ยวของสารเสพติด จํานวน 2,759 คน คิดเปนรอยละ 97.53
ดังนั้น สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาทีม่ ีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่ดีงาม คิดเปนรอยละ 95.13 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 6

รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก สถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวิชา จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม

ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา เพื่อ
นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยเทียบจากผูเรียน
แรกเขาของแตละสาขาวิชา จํานวน 1,048 คน ผานเกณฑ จํานวน 958 คน คิดเปนรอยละ 91.41
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตัวบงชี้ 7

รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก สถานศึ ก ษากํ า หนดให แ ผนกวิ ช าชี พ มี ก ารดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ มีขอสอบมาตรฐานที่ใชในการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียน
นักศึกษาไดรับ การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชาทุกระดับ
ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ผูส อนศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน
รายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน
สาขาที่เรียน
2. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ
ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชีพทุกระดับชั้นป
3. ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ
ผูเรียนในชั้นปสดุ ทายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูสําเร็จการศึกษาแตละสาขาวิชา มีจํานวน 947 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
878 คน คิดเปนรอยละ 92.71 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ 8

รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาทีไ่ ดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

ความตระหนัก เมื่อนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม นักเรียน
นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป แยกขอมูลแตละประเภทวิชา
และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปขอมูลใหแผนกวิชา โดยคิดเปนรอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ความพยายาม

1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา สูการปฏิบัติจริง

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุงใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน
กิจกรรมตอไปนี้ - สงเสริมผูประกอบการรายยอย (SME2)
- สงเสริมอาชีพอิสระ
- การฝกประสบการณวิชาเรียนในสถานประกอบการ
3. จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหวางเรียนตามอาชีพที่เหมะสม
4. ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะ/ปฏิบัติจาก
ประสบการณจริง และไดรบั การแนะแนวตลอดเวลาจากผูส อน
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2550 จํานวน 809 คน ติดตามได 787 คน ไดงานทํา จํานวน 68
คน คิดเปนรอยละ 8.64 ศึกษาตอ จํานวน 719 คน คิดเปนรอยละ 91.35 ของจํานวนที่
ติดตามได ดังนั้น รวมผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาตอภายใน 1 ป จํานวน 787 คน คิดเปนรอยละ 97.28 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
15

16

ผลสัมฤทธิ์

ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ 9

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก ความพึ ง พอใจของผู บริ หาร หรื อเจ า ของสถานประกอบการที่ มี ต อ พฤติ ก รรมของผู สํ าเร็ จ
การศึ กษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการด า นความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
คุณลักษณะที่พึง ประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา
ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และ
สิ่งเสพติด เปนตน
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. งานวิจัย ฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความสามารถใน การปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมี
มนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เปนตน สงไป
ยังสถานประกอบการ จํานวน 29 แหง
2. สถานประกอบการใหความรว มมื อในการตอบแบบสอบถามสง กลับมายั งสถานศึก ษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ไดแบบสอบถามสมบูรณ จํานวน 25 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.21
ผลสัมฤทธิ์
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.10 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

1. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
2. รอยละของผูเรียนที่
สามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะ
การใชภาษา สื่อสารดาน
การฟง การอาน การเขียน
และการสนทนาทั้ง ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
4. รอยละผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
5. รอยละของผูเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา
7. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผลการดําเนินงาน

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป รอยละ
84.16
ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ รอยละ 84.32
ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดาน
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 การฟง การอาน การเขียน และการ
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ รอยละ 88.64

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 1


แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 2



แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 3

ผูเรียนมีความสามารถใชความรู และ 
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 เทคโนโลยีที่จําเปนใน การศึกษาคนควา
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
รอยละ 94.18

แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 4

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ 
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ
95.13

แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 5

ระดับดี รอยละ 80 - 100
ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 การเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 รอยละ 91.41



แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 6

ระดับดี รอยละ 80 - 100
ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมิน
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 92.71
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59



แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 7

ตัวบงชี้
8. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
9. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา

ผลการประเมิน
หลักฐาน
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําใน
แฟมมาตรฐาน
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ที่ 1 ตัวบงชี้ 8
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 และศึกษาตอภายใน 1 ป รอยละ
97.28
ระดับดี คาเฉลี่ย
4.00 - 5.00
ระดับพอใช คาเฉลี่ย
3.50 - 3.99
ระดับปรับปรุง คาเฉลี่ย
1.00 - 3.49

สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย
4.10

รวม
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แฟมมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบงชี้ 9

-

-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 1 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
2. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
6. รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
7. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส ําเร็จการศึกษา

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี
แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรศึกษาความตองการของสถานประกอบการในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคในตัวพนักงาน
ที่จะมาทํางานในสถานประกอบการ
2. ควรมีระบบติดตามขอมูลของสถานประกอบการ อาจรวมกับการนิเทศในสถานประกอบการของนักศึกษา
ฝกงานแตละภาคเรียน
3. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ
4. จัดระบบการแนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูเรียนตามกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง
5. การบริหารจัดการการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยใชสื่อตาง ๆ จัดนิทรรศการวิชาชีพและวิชาการ
อาชีวปริทรรศน แสดงผลงานของผูเรียนประจําป ในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตลอดจนในสถานประกอบการ

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ 10

ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน

ความตระหนัก 1. สถานศึกษาไดมีการกําหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ
ระดับของสาขาวิชาที่เปดสอน มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของการเปดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช.
และ ปวส.
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ
และสภาพทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดําเนินงานพัฒนา
หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ เทคโนโลยี งานอาชีพ และท อ งถิ่น มี ก ารประเมิ นผลการใช
หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
ความพยายาม

1. สถานศึกษามีการปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอยางเปนระบบ
สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา
2. ผูสอนปรับปรุงวิธีการสอน เทคนิคการสอน สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ทั้งในและ
นอกเวลาเรียน
3. จัดหลักสูตรใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
4. จัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย ความ
สอดคลองระหวางการปฏิบัติงานกับนโยบาย ในดานการบริหารและจัดการอยางมีระบบ
รวมถึงการจัดการดานทรัพยากรตาง ๆ ในการเรียนการสอน การจัดสื่อโสตทัศนูปกรณ
5. การจัดระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ความเชือ่ มโยง ประสานนําเอาทรัพยากร
ธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน
6. สงเสริมการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางประหยัดเต็มตามศักยภาพ
7. สํารวจความตองการศึกษาตอในสถานศึกษาในสาขาวิชา/สาขางานที่พึงพอใจในแตละปการศึกษา
8. มีการประเมินผลและรายงานผลการใชหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรตอไป

ผลสัมฤทธิ์

1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา อยูในระดับดี รอยละ 100
2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน

ระดับ ปวช. จํานวน 13 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ 11

ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจตอคุณภาพการสอน

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสอื่ การเรียนรู การวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย
เหมาะสมสอดคลอง กับผูเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล
การสอนโดยผูเกี่ยวของ มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู
และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ความพยายาม

1. ผูสอนจัดการเรียนการสอน การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติจริง มีการใหฝกปฏิบัติ
ในหองเรียน ฝกงานภายในสถานศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการโดยใชวสั ดุ เครื่องมือ
อุปกรณ และเรียนรูจากประสบการณจริง
3. รวบรวมสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม ของผูสอนในแผนกวิชา
4. ผูสอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดถือตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่กําหนดใน
หลักสูตรของแตละสาขาวิชา
5. ผูส อนใชวิธกี ารประเมินผลที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงโดยวิธกี าร
สัมภาษณ การสังเกต การรายงาน การมอบหมายงาน การปฏิบตั ิ แบบอิงเกณฑ แบบรายงาน
คุณลักษณะ และนําผลการประเมินไปใช เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูตอไป
6. งานวิจัยฯ ไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู
ในภาพรวมของสถานศึกษา
112

155

ผลสัมฤทธิ์

1. ผูสอนจัดการเรียนรูอ ยางหลากหลาย สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 95.75
2. ทุกแผนกวิชามีการนิเทศการสอน จํานวน 194 ครั้ง
3. ครูมีการประเมินคุณภาพการสอน โดยผูเรียน รอยละ 90.32

ตัวบงชี้ 12

4. งานวิจัยฯ ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู คาเฉลี่ย (X)
4.34 ระดับ ดี
5. ครูนําการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู รอยละ 56.36
6. ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชารอยละ 60.07 ผลการประเมิน
อยูในระดับ พอใช
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝก เครือ่ งมือ อุปกรณอยางเพียงพอและเหมาะสม
เกิดประโยชนสูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณทั้งหมด และจายจริง
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

1. ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (งบอุดหนุน – พื้นฐาน) สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝายแผนงานฯ งานแผนงบประมาณฯ งานการเงิน และ
งานพัสดุ ทราบ
3. ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ นํายอดจัดสรรระดับ ปวช. และ ปวส. มาจัดสรร
รอยละ 60 เปนคาวัสดุฝก รายหัว อีกรอยละ 40 นํามาใชเปนการบริหารจัดการของสถานศึกษา
4. ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ แจงประชุมหัวหนาแผนกวิชา เพื่อจัดสรรคาวัสดุฝก
ของแตละแผนก แยกระดับ ปวช. และ ปวส.
5. หัวหนาแผนกวิชา นํายอดจัดสรรวัสดุฝก ของแผนกไปจัดสรรตามรายวิชา และแจงครูผสู อน
รับทราบและใหดําเนินการจัดทําสงเสริมผลผลิต (สผ 1) ตามขั้นตอน
6. ครูผูสอนทํารายงานสงเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียบรอยแลว
7. งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 4.02
ของงบประมาณทั้งหมด ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง

ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอในแตละสาขาวิชา
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ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่องตอหองปฏิบัติการ
2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ

3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และระบบเครือขายใหสามารถใชงานใน
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดตารางการใชหองปฏิบัติการใหนักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอร
ไดอยางเพียงพอ
ความพยายาม

สถานศึกษามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 6 หองเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
40 เครื่องตอหอง มี 3 หองเรียน จํานวน 20 เครื่องตอหอง มี 3 หองเรียน รวม มีคอมพิวเตอร
ทั้ งหมด 180 เครื่ อง ที่ สามารถใช ในการเรี ยนการสอน โดยนั ก ศึ ก ษาเข า มาฝ ก ทั ก ษะด า น
คอมพิวเตอร ครั้งละ 40 คน ตอหองเรียน

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีระบบคอมพิวเตอร ตามอัตราสวนผูเรียน : เครื่อง
คอมพิวเตอร เปน 2 คน : 1 เครื่อง ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช

ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เ รียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาให เหมาะสมกับสาขา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ 14

ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด อาคารเรี ย น อาคารประกอบ ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อตอ
การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรงอาหาร หองน้ํา ฯลฯ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเทอรเน็ต
ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับ
การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เปนตน โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ
และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
ความพยายาม

สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ในองคประกอบตอไปนี้
1. การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน ไดแก
- มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
- มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่กําหนด
- มีการติดตามประเมินผลการใชอาคารสถานที่
- มีการปรับปรุงจากผลการประเมิน

2. การจัดศูนยวิทยบริการ คือ หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และหองอินเทอรเน็ต ไดแก
- มีสื่อที่หลากหลาย
- มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน การสืบคน
- สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
3. การจัดการครุภัณฑและอุปกรณ ไดแก
- จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา
- จํานวนครุภัณฑ และอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา เทียบกับเกณฑ ครุภัณฑมาตรฐานขั้น
พื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติ เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
องคประกอบที่ 1 ระดับดี องคประกอบที่ 2 ระดับดี องคประกอบที่ 3 ปฏิบัติ รอยละ 100
ระดับดี สรุประดับดี 3 องคประกอบ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ 15
ความตระหนัก

ความพยายาม

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิง่ อํานวยความสะดวกที่เอือ้ ตอ
การเรียนรูใ นสถานศึกษา
สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. มอบหมายหนาที่นักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นที่สวนรวมของสถานศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งผูส อน ดูแลความสะอาดเรียบรอย บริเวณชั้นเรียน หองปฏิบัติการ โดยให
ผูเรียนมีสวนรวม
3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับเปนที่
พักผอนของผูเรียน
4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบปองกันมีความปลอดภัย
สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นที่สวนรวมของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
2. มอบหมายใหครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ
กอน – หลัง เขาหองเรียน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผอนและจัดซื้อโตะเกาอี้ เพื่อเปนที่พักผอนของผูเรียน
5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ในสถานศึกษา ไดปฏิบัติ จํานวน 13 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ 16

รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

ความตระหนัก 1. สถานศึกษาไดจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ
2. บุคลากรที่ไดเขารับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ รายงานใหสถานศึกษาทราบ
ความพยายาม

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่รับผิดชอบในรูปแบบของ
การฝกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ
อยางสม่ําเสมอ ทั้งที่จัดภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก

ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบั การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 17

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ความตระหนัก การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เชน
การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม

สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การระดมทรัพยากร บุคคลเปนวิทยากรใหความรู จํานวน 220 ครั้ง
2. การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา จํานวน 14 ครั้ง เปนเงิน 16,046,997.82 บาท
3. หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน
8 ครั้ง จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 84,340 บาท
4. มีการประสานการใชครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอนื่ ๆ รวมกัน จํานวน 28 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 270 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตัวบงชี้ 18

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ

ความตระหนัก 1. สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. สํารวจสถานประกอบการ ประสานความรวมมือในการจัดการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา
ระบบปกติ
3. รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทีร่ วมจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ความพยายาม

1. ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการจัดการ
ฝกงานในระบบปกติ และฝกอาชีพในระบบทวิภาคีเปนอยางดี
2. สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานเปนจํานวนมาก
3. สถานประกอบการแจงความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวิชา ฝกงานทุกภาคเรียน
4. วางแผนการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการไดตรงกับความตองการของ สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน
5. สถานประกอบการไดรับนักศึกษาฝกงาน ตามจํานวนที่ตองการ
6. นักศึกษาทุกคนไดรับการฝกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรกอนสําเร็จการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝกงาน รวมเปน 353 แหง
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตัวบงชี้ 19

จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มสี วนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน

ความตระหนัก สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น และ
สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับสาขาวิชา
ในการพัฒนาผูเรียน
ความพยายาม

ทุกสาขาวิชาจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูมีความรูจากหนวยงาน
ภายนอก และชุมชน ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการเปนวิทยากร ใหความรูแ ละพัฒนาผูเรียน
ทั้งปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ/ิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนา
ผูเรียนได 12 สาขาวิชา จํานวน 220 คน รวมจํานวนชั่วโมง 583 ชั่วโมง คิดเปนอัตราสวน

1 คน ตอ 2.46 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาที่จัดหาผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดี
ตัวบงชี้ 20

อัตราสวนของผูส อนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษามีผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางทีส่ ถานศึกษาทําสัญญาจาง
ตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรบั มอบหมายใหรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา
ความพยายาม

สถานศึกษามีผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพทั้งหมด 66 คน สาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน 13
สาขาวิชา จํานวนผูเรียนมีทั้งหมด 3,151 คน คิดอัตราสวนโดยภาพรวม ผูสอนตอผูเรียน 1 : 47

สถานศึกษาจัดผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอ
ผูเรียนไมเกิน 35 คน จํานวน 7 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 53.85 ผลการประเมิน
อยูในระดับ ปรับปรุง
อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเ รียน
ตัวบงชี้ 21
ความตระหนัก สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษา
ทําสัญญาจางตอเนื่อง ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจํา 69 คน ครูจางสอน 26 คน รวม 95 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด 3,151 คน
ผลสัมฤทธิ์
อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน คิดเปน 1 : 33 ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

ตัวบงชี้
10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่
มีการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
11. ระดับคุณภาพของ
การจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจ
ตอคุณภาพการสอน
12. รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม
13. ระดับความเหมาะสมและ
พอเพียงของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน
ระดับพอใช รอยละ 75 - 79 สมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มี
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 การพัฒนาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน รอยละ 100
ระดับดี ปฏิบัติตาม ขอ 1 - 5 คุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง
และมีขอ 6 รอยละ 80 - 100 หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับพอใช ปฏิบัติตามขอ 1 - 5 ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ
และมีขอ 6 รอยละ 60 - 79 จริง และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติไมครบ ปฏิบัติได 1-5 ขอ และมีขอ 6 รอยละ
ทุกขอ หรือครบทุกขอ และ 52.68
มีขอ 6 รอยละ 1 - 59

ระดับดี มากกวารอยละ 15
ระดับพอใช รอยละ 10 - 15
ระดับปรับปรุง นอยกวา
รอยละ 10
ระดับดี ผูเรียน : คอมพิวเตอร
1 คน : 1 เครื่อง
ระดับพอใช ผูเรียน :
คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง
ระดับปรับปรุง ผูเรียน :
คอมพิวเตอร 3 คน : 1 เครื่อง

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 4.02
ของงบประมาณทั้งหมด
ระดับความเหมาะสมและพอเพียง
ของระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา ผูเรียน : คอมพิวเตอร
2 คน : 1 เครื่อง

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 10





แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 11



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 12

แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 13

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

14. ระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด

ระดับดี ผลการตัดสิน แตละ
องคประกอบในระดับดี 2 ใน 3
ระดับพอใช ผลการตัดสินแต
ละองคประกอบในระดับพอใช
ทั้ง 3 องคประกอบ หรือ
ผานเกณฑในระดับ ดี 1
องคประกอบ พอใช 2
องคประกอบ
ระดับปรับปรุง ผลการตัดสิน
ทุกองคประกอบอยูในระดับ
ปรับปรุงทั้ง 3 องคประกอบ
หรือ มีองคประกอบหนึ่งอยูใน
ระดับปรับปรุง
ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 79
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

15. ระดับคุณภาพการจัด
ระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูในสถานศึกษา
16. รอยละของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ
17. จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
18. จํานวนสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปฏิบัติทุกขอ
อยูในระดับดี
องคประกอบที่ 2 ปฏิบัติทุกขอ
อยูในระดับดี
องคประกอบที่ 3 ปฏิบัติ
รอยละ 100 อยูในระดับดี

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 14



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 15

ระดับดี รอยละ 90 - 100
บุคลากรภายในสถานศึกษา ที่ไดรับ
ระดับพอใช รอยละ 75 - 89 การพัฒนาตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 รอยละ 100



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 16

ระดับดี 20 ครั้งขึ้นไป
ระดับพอใช 15 - 19 ครั้ง
ระดับปรับปรุง 1 - 14 ครั้ง

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการ จัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 270 ครั้ง



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 17

ระดับดี 20 แหงขึ้นไป
ระดับพอใช 11 - 19 แหง
ระดับปรับปรุง 1 - 10 แหง

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ ระบบ
ปกติ จํานวน 353 แหง



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 18

ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ
การเรียนรูในสถานศึกษา รอยละ 100

ตัวบงชี้
19. จํานวนคน - ชั่วโมง ของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
20. ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา
21. อัตราสวนของผูสอน
ประจําตอผูเรียน

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ระดับดี รอยละ 90 - 100
ทุกสาขาวิชาที่มีการจัดหา
ระดับพอใช รอยละ 75 - 89 ผูเ ชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 13 สาขาวิชา คิดเฉลี่ยได 1 คน : 2.46
ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100
ระดับดี รอยละ 90 - 100
สาขาวิชาที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทาง
ระดับพอใช รอยละ 75 - 89 วิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
รอยละ 53.85
ระดับดี ผูสอน 1 คน ตอ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ผูเรียนนอยกวา 25 คน
คิดเปน 1 : 33
ระดับพอใช ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียน 26 - 30 คน
ระดับปรับปรุง ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียนมากกวา 30 คน
รวม

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง
แฟมมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวบงชี้ 19
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แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 20



แฟมมาตรฐาน
ที่ 2 ตัวบงชี้ 21

4

จุดเดนของมาตรฐานที่ 2 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
3. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูใน
สถานศึกษา
4. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
5. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
7. จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชีย่ วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

จุดที่ตองพัฒนา ไดแกตัวบงชี้ที่อยูใ นระดับปรับปรุงและพอใช ดังนี้
1. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ วัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
2. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

3. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน เปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ
มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
4. ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
5. ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

แนวทางการพัฒนา
1. จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการสอนใหเหมาะสมเพียงพอ
ตอผูเรียน
2. จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาทีข่ าดครูที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนมาก
3. พัฒนาครูใหมีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝก
ปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
4. จัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ ระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 22

จํานวนครั้งของการจัดใหผเู รียนพบครูที่ปรึกษา

ความตระหนัก

สถานศึกษาไดจดั ใหผูเรียนทุกคน (ทั้งกลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแล ติดตามใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่อง ตลอดปการศึกษา นอกเหนือ
จากการที่ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาเปนรายบุคคล โดยกําหนดใหครูที่ปรึกษา พบนักเรียนนักศึกษา
ในที่ปรึกษาสัปดาหละ 1 ครัง้ และบันทึกการพบครูที่ปรึกษาสงงานปกครองในสัปดาหถัดไป

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้
1. ครูทุกคนมีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนครูที่ปรึกษา
2. จัดประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา
3. ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา ทุกสัปดาห
4. จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาใหเปนไปในแนวเดียวกัน
5. มีการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอยางครบถวน
6. สรุปรายงานผลการพบที่ปรึกษาของครูทุกคนตอสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
7. สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูทปี่ รึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป

ผลสัมฤทธิ์

ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนทุกสาขาวิชาตลอดปการศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 36 ครั้ง
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตัวบงชี้ 23

จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดใหบริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน เปนตน
ใหแกผูเรียนทั้งหมด โดยจัดตลอดปการศึกษา

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสุขภาพ
ประจําปทุกชั้นป ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และงานโครงการพิเศษไดดําเนินการตรวจสารเสพติด
ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกบั ผูเรียน 1 ครั้ง จํานวน 2,759 คน ตอผูเรียน
ทั้งหมด 2,829 คน คิดเปนรอยละ 97.53 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตัวบงชี้ 24

รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณีอื่น
เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงคลาออกพรอมแจงเหตุผล
2. ครูที่ปรึกษา แจงผูเรียนที่ขาดติดตอกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพนสภาพ
3. งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไมผานเกณฑที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละป
เพื่อประกาศพนสภาพ
ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา โดยมีผูเรียนแรกเขา จํานวน 3,151 คน ผูเรียนปจจุบัน
จํานวน 2,652 คน มีผูออกกลางคัน จํานวน 499 คน คิดเปนรอยละ 15.83 ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ 25

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

ความตระหนัก

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา

ความพยายาม

ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ใหกับผูเรียนตลอดปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน มีทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 26

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความตระหนัก

สถานศึกษารวมมือกับหนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการอนุรักษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามที่สถานประกอบการตองการ
สถานศึกษาใหความรวมมือและไดรับความรวมมือกับหนวยงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก
1. กิจกรรมสงเสริมอนุรักษสงิ่ แวดลอม และบําเพ็ญประโยชน
2. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมจํานวน 270 ครั้ง
ซึ่งมีผูเรียนทุกสาขาวิชาเขารวมดําเนินการ คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชา ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

22. จํานวนครั้งของการจัดให ระดับดี มากกวา 25 ครั้ง
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ระดับพอใช 20 - 25 ครั้ง
ระดับปรับปรุง นอยกวา 20 ครั้ง
23. จํานวนครั้งของการจัด
ระดับดี 1 ครั้งตอป ผูเรียน
บริการตรวจสอบสารเสพติด
ไดรับตรวจ รอยละ 90 - 100
ใหกับผูเรียน
ระดับพอใช 1 ครั้งตอป
ผูเรียนไดรับการตรวจ
รอยละ 80 - 89
ระดับปรับปรุง 1 ครั้งตอป
ผูเรียนไดรับการตรวจ
รอยละ 1 - 79 หรือ
ไมมีการตรวจ
24. รอยละของผูเรียนที่
ระดับดี รอยละ 1 - 30
ออกกลางคันเมื่อเทียบ
ระดับพอใช รอยละ 31 - 40
กับแรกเขา
ระดับปรับปรุง มากกวา
รอยละ 40
25. จํานวนครั้งและประเภท ระดับดี รอยละ 80 - 100
ของกิจกรรมที่สงเสริม
ระดับพอใช รอยละ 75 - 79
ดานวิชาการ คุณธรรม
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
26. จํานวนครั้งและประเภท ระดับดี รอยละ 80 - 100
ของกิจกรรมที่สงเสริม
ระดับพอใช รอยละ 75 - 79
การอนุรักษ สิ่งแวดลอม
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบงชี้ 22

ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครู
ที่ปรึกษา จํานวน 36 ครั้ง
ตอปการศึกษา
สถานศึกษาจัดบริการตรวจ
สารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน
1 ครั้ง ผูเรียนไดรับการตรวจ
รอยละ 97.53



แฟมมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบงชี้ 23

ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา รอยละ 15.83



แฟมมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบงชี้ 24

ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมครบ
ทั้ง 3 ดาน คิดเปนรอยละ 100



แฟมมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบงชี้ 25


ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรม
ทั้งภายใน และภายนอกครบทั้ง 2 ดาน
คิดเปนรอยละ 100

แฟมมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบงชี้ 26

รวม

5

-

-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 3 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
3. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม การอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบ สารเสพติดใหกับผูเรียน
5. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี
แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อแกปญหาการออกกลางคัน

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสงั คม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ 27

จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน

ความตระหนัก

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพ พรอมทั้งใหความรู และคําแนะนํา
ในการดูแลบํารุงรักษา เชน ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะบริการ เปนตน
2. สถานศึกษามีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
เชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ คาราวานแกจน โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
เปนตน
3. ทุกกิจกรรม/โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
4. โครงการที่มีประสิทธิผล หมายถึง โครงการที่ดําเนินงานไดผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ
2. ประสานงานกับกลุมเปาหมาย และเตรียมการดําเนินการ
3. ดําเนินการตามโครงการจัดฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน กลุม ผูสนใจ ไดแก โครงการ
ฝกอบรมอาชีพอิสระ โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ โครงการคาราวานแกจน
โครงการฝกวิชาชีพใหแกหนวยงานอื่น ๆ โครงการฝกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนพระราชดําริ
4. สรุปและรายงานผลตอผูอาํ นวยการวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

ชุมชน สังคม ไดรับการถายทอดความรูดานวิชาชีพ และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมใหดีขึ้น สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ
ที่ไปจัดกิจกรรมได 34 กิจกรรม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ 28

รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตองบดําเนินการ

ความตระหนัก

งบประมาณทีใ่ ชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัดและหนวยงานอื่นทัง้ หมด

ความพยายาม

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานความรวมมือ งานแผนงบประมาณฯ
และงานการเงิน รับทราบ
2. งานความรวมมือดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จายจริงตอ
งบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.58 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 4 ตัวบงชี้ 27

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

27. จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
28. รอยละของงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริม
ความรูในการพัฒนา ชุมชน
และทองถิ่น และกิจกรรม/
โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน
ตองบดําเนินการ

ระดับดี มากกวา 12 กิจกรรม/
โครงการ
ระดับพอใช 10 - 12 กิจกรรม/
โครงการ
ระดับปรับปรุง นอยกวา 10
กิจกรรม/โครงการ

สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชน และ
ทองถิ่น และฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบอาชีพของประชาชนได
จํานวน 34 กิจกรรม/โครงการ

ระดับดี มากกวารอยละ 0.20
ระดับพอใช รอยละ 0.11 - 0. 20
ระดับปรับปรุง นอยกวารอยละ
0.11

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 1.58 ของงบประมาณที่จายจริง
ตองบดําเนินการ

รวม

2

แฟมมาตรฐาน
ที่ 4 ตัวบงชี้ 28

-

-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 4 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใ นการพัฒนา ชุมชน และ
ทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
2. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี
แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และพัฒนาใหมีสภาพคลอง กระจายและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่จัดตลอดทั้งปการศึกษา

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ตัวบงชี้ 29

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสู
การแขงขันในระดับชาติ

ความตระหนัก

สถานศึกษาสนับสนุนใหผสู อน บุคลากร และผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ

ความพยายาม

มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนทุกสาขาวิชา

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผูสอน จํานวน 31 ผลงาน
ผูเรียน จํานวน 535 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นาํ ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ 30

รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณทัง้ หมด

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัด และหนวยงานอื่น

ความพยายาม

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานวิจัยทราบ
2. งานวิจัยฯ แจงประชุมผูที่เกีย่ วของทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ครูและผูเรียนไดมีโอกาสสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ทั้งที่ไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแกครูและนักเรียนในสถานศึกษา และผูสนใจ
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมทั้งการนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตลอดปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

รอยละของงบประมาณทีใ่ ชจริงในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณทัง้ หมด คิดเปนรอยละ 2.17 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ 31

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความตระหนัก

สถานศึ ก ษาจัด การเผยแพรข า วสารเกี่ ย วกั บ การสร างและพั ฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ
งานวิ จัย และโครงงาน ด วยวิธีการใชสื่อที่หลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร นิ ท รรศการ ประชุ ม สัม มนาวิ ช าการ การนํ า เสนอผลงาน และการเผยแพรท าง
อินเทอรเน็ต

ความพยายาม

เอกสาร/รายงาน ชองทาง และความถี่ของการเผยแพร ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการใชสื่อที่หลากหลาย ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ
จัดนิทรรศการในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ โดยนําเสนอผลงาน และการเผยแพร
ทางอินเทอรเน็ต

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
จํานวน 114 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

29. จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
และประเทศซึ่งนําไปสู
การแขงขันในระดับชาติ
30. รอยละของงบประมาณ
ที่ใชในการสราง พัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานตองบประมาณทั้งหมด
31. จํานวนครั้งและชองทาง
การเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ระดับดี รอยละ 80 - 100
ระดับพอใช รอยละ 75 - 79
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง

แฟมมาตรฐาน
ที่ 5 ตัวบงชี้ 29

ผูเรียนและผูสอนจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/
หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
ระดับชาติ ทุกสาขาวิชา คิดเปน
รอยละ 100

ระดับดี มากกวารอยละ 1.00 งบประมาณที่ใชในการสรางพัฒนา
ระดับพอใช รอยละ 0.50 - 1.00 และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ระดับปรับปรุง นอยกวารอยละ งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณ
0.50
ทั้งหมด รอยละ 2.17
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร 
ระดับดี มากกวา 4 ครั้ง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
ระดับพอใช 3 - 4 ครั้ง
ระดับปรับปรุง นอยกวา 3 ครั้ง สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จํานวน 114 ครั้ง
รวม 3

แฟมมาตรฐาน
ที่ 5 ตัวบงชี้ 30

แฟมมาตรฐาน
ที่ 5 ตัวบงชี้ 31

-

-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 5 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึง่ นําไปสูก ารแขงขันในระดับชาติ
2. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ตองบประมาณทั้งหมด
3. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี
แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติใหมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปน
ที่ปรึกษาดานวิจัยใหมากขึ้น

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ 32

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

ความตระหนัก

ผูบริหารใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน ผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา หนวยงาน และบุคลากรภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร และนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
และสอดคลองกับแผนที่กําหนด

ความพยายาม

ผูบริหารมีภาวะผูนํา และการจัดการ โดยใชกระบวนการบริหารงาน PDCA มีการกระจาย
อํานาจ มอบหมายงานและหนาที่ใหกับบุคลากรปฏิบัติเปนไปตามขอบขายงาน และบทบาท
หนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช
สถานศึกษาเปนศูนยกลาง เกิดประสิทธิภาพดานการศึกษาเปนภาพรวม สงเสริมใหบุคลากรมี
สวนรวมในการบริหารงาน พัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว เนนการพึ่งตนเองโดยสงเสริมใหบุคลากร
ไดมีโอกาสพัฒนาความรูและนํามาขยายผลตอเพื่อนรวมงานในสถานศึกษาและสถานศึกษาอืน่ ๆ
เปนการสรางเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกันระหวางสถานศึกษา ผูบริหารสามารถปรับใช
การบริ หารงานได สอดคล องกั บสถานการณ รวมทั้ งบริ หารงานให เป นไปตามนโยบายของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด สงเสริมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีภาวะผูนํา
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายระดับ
สถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการทุกฝาย และหัวหนาแผนกวิชา สรุปในภาพรวมปฏิบัติได
8 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 33

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความตระหนัก

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. เผยแพรจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแกบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตน
2. ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา
อยูสม่ําเสมอ
3. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม

ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสมทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ 34

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา

ความตระหนัก

สถานศึ กษามี การจั ดทําข อมู ลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมู ล ผูเรีย น บุคลากร งบประมาณ
อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ สังคมและเศรษฐกิจ
มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม

สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ดังนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
4. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ทํางานประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง
การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษาปฏิบัติได 5 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ผลสัมฤทธิ์

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

32. ระดับคุณภาพ
การบริหารงานของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได

ระดับดี ปฏิบัติมากกวา 6 ขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติ 5 - 6 ขอ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัตินอยกวา
5 ขอ

ระดับดี รอยละ 90 - 100
33. รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ ระดับพอใช รอยละ 85 - 89
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 84
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม
ระดับดี ปฏิบัติขอ 1 - 4 หรือ
34. ระดับคุณภาพของ
ครบทุกขอ
การจัดระบบสารสนเทศ
ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1 - 3
และการจัดการความรู
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ
ของสถานศึกษา
1 - 2 หรือไมไดดําเนินการ

ผลการประเมิน
หลักฐาน
ผลการดําเนินงาน
ปรับ
สนับสนุน
ดี พอใช
ปรุง
คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่ 
แฟมมาตรฐาน
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
ที่ 6 ตัวบงชี้ 32
การมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ปฏิบัติได 8 ขอ
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตองเหมาะสมทุกคน
คิดเปนรอยละ 100

แฟมมาตรฐาน
ที่ 6 ตัวบงชี้ 33



แฟมมาตรฐาน
ที่ 6 ตัวบงชี้ 34

คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา ปฏิบัติได 5 ขอ

รวม

3

-

-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 6 ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี ดังนี้
1. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชา
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
2. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี
แนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาควรตระหนักและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
ซึ่งจัดเปนจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาไดดังตอไปนี้
1. จุดเดน คือ ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
1. มาตรฐานที่ 2
2. มาตรฐานที่ 2

3. มาตรฐานที่ 2
4. มาตรฐานที่ 2
5. มาตรฐานที่ 2

6. มาตรฐานที่ 2
7. มาตรฐานที่ 2
8. มาตรฐานที่ 3
9. มาตรฐานที่ 3

10. มาตรฐานที่ 3
11. มาตรฐานที่ 4

ตัวบงชี้ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
ตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ 17 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้ 19 จํานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเชีย่ วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ 22 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูใ นการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน

12. มาตรฐานที่ 4

13. มาตรฐานที่ 5

14. มาตรฐานที่ 5
15. มาตรฐานที่ 5

16. มาตรฐานที่ 6

17. มาตรฐานที่ 6
18. มาตรฐานที่ 6
19. มาตรฐานที่ 3
20. มาตรฐานที่ 1
21. มาตรฐานที่ 1
22. มาตรฐานที่ 1
23. มาตรฐานที่ 1
24. มาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้ 28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิน่ และกิจกรรม/
โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ
งบประมาณทั้งหมด
ตัวบงชี้ 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
ตัวบงชี้ 30 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบประมาณทั้งหมด
ตัวบงชี้ 31 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ 32 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ 33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ 23 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ 8 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ 4 รอยละผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ 7 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 6 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา

25. มาตรฐานที่ 1
26. มาตรฐานที่ 1
27. มาตรฐานที่ 3
28. มาตรฐานที่ 1
29. มาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้ 3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ 24 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา

2. จุดที่ตองพัฒนา คือ ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับปรับปรุง และพอใช
เรียงตามลําดับดังนี้
1. มาตรฐานที่ 2
2. มาตรฐานที่ 2
3. มาตรฐานที่ 2

4. มาตรฐานที่ 2
5. มาตรฐานที่ 2

ตัวบงชี้ 12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัด
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ 21 อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน
ตัวบงชี้ 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ตัวบงชี้ 20 อัตราสวนของผูส อนประจําวิชาที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชา
ตัวบงชี้ 13 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2551
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
รวม 6

จํานวน
ตัวบงชี้
9
12
5
2
3
3
34

ดี
9
7
5
2
3
3
29

จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับ
พอใช
ปรับปรุง
1
4
1
4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ตารางที่ 6 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2551
เกณฑการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ระดับปรับปรุง
ระดับตองปรับปรุงอยางยิง่

=
=
=
=
=

ดีทุกตัวบงชี้
ดี รอยละ 80 - 99 ของตัวบงชี้
ดี รอยละ 65 - 79 ของตัวบงชี้
ดี รอยละ 51 - 64 ของตัวบงชี้
ดี รอยละ 1 - 50 ของตัวบงชี้

3. ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาไดกาํ หนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ไดดงั นี้
3.1 แผนพัฒนาผูเรียน
3.1.1 สงเสริมกิจกรรมที่เนนดาน คุณธรรม และจริยธรรม อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
3.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในอาชีพและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1.3 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน
3.1.4 สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนทีท่ ันสมัยเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน
3.1.5 สงเสริมกิจกรรมที่เนนดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค และสามารถนําไปประกอบอาชีพได

3.1.6 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียน
มีคุณภาพสูงสุดตามสาขาที่เรียน
3.1.7 สงเสริมใหผูเรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจยั ตามสาขาวิชา
ที่เรียน
3.1.8 สรางงาน สรางรายไดระหวางเรียน สรางผูประกอบการใหม และสงเสริมใหผูเรียนประกอบอาชีพ
อิสระ
3.2 แผนพัฒนาบุคลากร
3.2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตสื่อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย
3.2.2 สงเสริมใหบุคลากรไดไปรวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาตอ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู
มาพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.3 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
3.2.4 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสามัคคีในองคกร
3.2.5 ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร
3.2.6 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน
3.3 แผนพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการ
3.3.1 เรงพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาการและวิชาชีพ
3.3.2 จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3.3.3 ความรวมมือของชุมชน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3.3.4 การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา
3.3.5 จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
3.4 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
3.4.1 จัดโครงการความรวมมือดานบุคลากรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3.4.2 เรงรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ
3.4.3 เนนใหผูสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.4.4 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.4.5 จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.4.6 มีการประดิษฐ คิดคน เครื่องมือเครื่องใชแทนกําลังคน และเพื่อเพิ่มรายไดใหสถานศึกษา
3.4.7. มีการควบคุมคาใชจายและทรัพยากร ในการใชงานใหเกิดประโยชนสงู สุด

4. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
4.2 ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ผูส อน ในสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ในทองถิ่น
4.3 การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดที่เปนรูปแบบเหมือนกันทั้งสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
4.4 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
4.5 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู และ
การปฏิรูปการบริหารจัดการ
4.6 การไดรับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ภาคผนวก

คําสัง่

คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๕๖๘/๒๕๕๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๑
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๖ มาตรฐาน
๓๔ ตัวบงชี้ นั้น
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (เกี่ ย วกั บ งานบุ ค ลากร) จึ ง แต ง ตั้ง บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายสมจิต แขงขัน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพ มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ให ข อ มู ล
ออกแบบเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา และสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบดวย
๒.๑ คณะกรรมการฝายวิชาการ ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ
กรรมการและเลขานุการ

/มาตรฐานที่ ๑…

มาตรฐานที่
๑

๒

๓

ตัวบงชี้
๑
๓
๔
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๓
๑๗
๑๙
๒๔
๒๕

นางจริยา มณีโรจน
นางอุบล เบญจพงศ
นางอุบล เบญจพงศ
นางจริยา มณีโรจน
นางอุบล เบญจพงศ
นางมาลี วองเกษฎา
หัวหนาแผนกวิชา
นางมาลี วองเกษฎา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
นางจริยา มณีโรจน
หัวหนาแผนกวิชา

กรรมการ
นางอรอนงค แซลิ่ม
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาววรรณรัตน เชี่ยวกุลวิชัย
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาววรรณรัตน เชี่ยวกุลวิชัย
นางอรอนงค แซลิ่ม
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาววรรณรัตน เชี่ยวกุลวิชัย
นางสาวพรเพ็ญ พงศแพทษ
นางมาลี วองเกษฎา
นายกําชัย ณ พัทลุง
นางสาวพรเพ็ญ พงศแพทษ

นางจินตนา อมรรัตนโสภาค

๒.๒ คณะกรรมการฝายพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
๒. นางนฤมล แยมศรี
มาตรฐานที่
๑

ตัวบงชี้
๒
๕
๘
๙

๓

๒๒
๒๓

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
นายศราวุธ ทิพยรักษา
นางนิภา สุขสง
นายสมปราชญ ชัยสุตานนท นายเสรี จําเนียร
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นางนิ่มนวล จงทอง
นางนงลักษณ เรียบรอย
นางสาวเบญจมาศ หีตชะนา
ครูที่ปรึกษา ปวช.๓ และปวส.๒
นายศราวุธ ทิพยรักษา
นางอุบล เบญจพงศ
นางนิภา สุขสง
นายสมปราชญ ชัยสุตานนท นางเอื้อพันธ สุวรรณฤกษ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นายเสรี จําเนียร
นางนิ่มนวล จงทอง
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี

นางสาวสุนสิ า รักษา
นางสาววิมลรัตน นเรนทราช
นางนพรัตน สุวรรณรัตน
นางสาวสุนสิ า รักษา
นางสาวสุนสิ า รักษา

นางนพรัตน สุวรรณรัตน

/มาตรฐานที่ ๓…

มาตรฐานที่
๓

ตัวบงชี้
๒๖

๕

๒๙
๓๐
๓๑

หัวหนาแผนกวิชา
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
นายศราวุธ ทิพยรักษา
นางสาวสุนสิ า รักษา

กรรมการ
นางวาสนา วิเชียร
นางสาวอรพิณ สละ
นางนิภา สุขสง

๒.๓ คณะกรรมการฝายแผนงานและความรวมมือ ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๒. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
มาตรฐานที่
๒

ตัวบงชี้
๑๒
๑๘
๒๐
๒๑

๔

๒๗
๒๘

๖

๓๒
๓๔

นางเสาวณีย ไกรนุกูล
นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
นางสาวโศจิกานต ปานดี
นางสาวสาธินี ตออาวุธ
นายจักรกฤษณ ภูทอง
นางสุภาภรณ ราชจินดา
นายจักรกฤษณ ภูทอง
นางสุภาภรณ ราชจินดา
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลย
นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล
นางสาวสุพตั รา ไทรจําเนียร
นายจักรกฤษณ ภูทอง
นางสุภาภรณ ราชจินดา

กรรมการ
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางจิดาภา ธรรมรักษา
นางเบญจมาศ ชวยดํารง
นางวิไลภรณ ฮะทะโชติ
นางหทัยรัตน วงษทอง

นางนฤมล แยมศรี
นายสามารถ เนียมมุณี

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
นางสาวสุพตั รา ไทรจําเนียร
นางชลลดา มีเพียร
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

นางหทัยรัตน วงษทอง

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
นางธนภร ฤทธิเกษม
นางชะอุม ปญญานันท
นางวิไลภรณ ฮะทะโชติ
นางจิดาภา ธรรมรักษา

นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
นางสุวิมล ศรีแสง
นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย

นางหทัยรัตน วงษทอง

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

๒.๔ คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
๒. นางปญจวรรณ ออนหวาน

นางจริยาท ประดิษฐทรัพย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/มาตรฐานที่ ๒...

มาตรฐานที่
๒

ตัวบงชี้
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๓๓

นางนิภา สุขสง
นายโชคชัย จุลภักดิ์
หัวหนาแผนกวิชา
นางปญจวรรณ ออนหวาน
นางเสาวณีย ไกรนุกูล
นางศรีไพร ภาราทอง
นางปญจวรรณ ออนหวาน

กรรมการ
นางสาวธนิตา อาจหาญ
นายอรรถวุฒิ บุญทวี

นายกําชัย ณ พัทลุง
หัวหนาแผนกวิชาชีพ

นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
นางชฎาภรณ เฟองฟุง
นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

๓ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ มีหนาที่ ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ให
เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน แตละมาตรฐานและตัวบงชี้ มาจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเอง พิมพ/ทาน เขาเลมเอกสาร และทําซีดีรอมเผยแพร ประกอบดวย
๓.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ
๓.๖ นายสมจิต แขงขัน
กรรมการ
๓.๗ หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
กรรมการ
๓.๘ นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
๓.๙ นางสาวเพ็ชรา นิลยิ่งดี
กรรมการ
๓.๑๐ นางธนพร ฤทธิรงค
กรรมการ
๓.๑๑ นางสุภาภรณ ราชจินดา
กรรมการ
๓.๑๒ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓ นายจักรกฤษณ ภูทอง
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภายในสถานศึกษา มีหนาที่ ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้ ประกอบดวย
๔.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
๔.๒ รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
๔.๓ รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/รองผูอํานวยการ...

๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายสมจิต แขงขัน
นางจารุวรรณ อมรกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝายจัดทําเว็บไซตงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่ จัดทําเว็บไซต
ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พรอมรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
๕.๑ นายกําชัย ณ พัทลุง
๕.๒ นายจักรกฤษณ ภูทอง
รองประธานกรรมการ
๕.๓ หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๕.๔ หัวหนางานทุกงาน
กรรมการ
๕.๕ นายธีรพล ทองเพชร
กรรมการ
๕.๖ นางธนพร ฤทธิรงค
กรรมการ
๕.๗ นางสุภาภรณ ราชจินดา
กรรมการ
๕.๘ นางสาวสุนสิ า รักษา
กรรมการ
๕.๙ นางสาววนิดา กุลจิตติภกั ดี
กรรมการ
๕.๑๐ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๑ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
ใหการดําเนินงานสําเร็จดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอ วิทยาลัยฯและทางราชการ ตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ
(นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
สําเนาถูกตอง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)
ครูชํานาญการพิเศษ

การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ปการศึกษา 2549 - 2551

การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ปการศึกษา 2549 - 2551
ปการศึกษา 2549

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

ปการศึกษา 2551

รอยละ 85.48
ระดับดี

รอยละ 91.12
ระดับดี

รอยละ 84.16
ระดับดี

รอยละ 90.68
ระดับดี

รอยละ 84.95
ระดับดี

รอยละ 84.32
ระดับดี

รอยละ 94.85
ระดับดี

รอยละ 93.90
ระดับดี

รอยละ 88.64
ระดับดี

รอยละ 93.14
ระดับดี

รอยละ 92.83 ระดับ
ดี

รอยละ 94.18
ระดับดี

รอยละ 87.72
ระดับดี
รอยละ 70.91
ระดับพอใช
รอยละ 97.57
ระดับดี
รอยละ 96.43
ระดับดี

รอยละ 92.76
ระดับดี
รอยละ 68.91
ระดับพอใช
รอยละ 97.49
ระดับดี
รอยละ 99.03
ระดับดี

รอยละ 95.13
ระดับดี
รอยละ 91.41
ระดับดี
รอยละ 92.71
ระดับดี
รอยละ 97.28
ระดับดี

x 4.00

x 4.07

x 4.10

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

มาตรฐาน / ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ 2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ 3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษา สื่อสารดาน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ 4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ 5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ที่
ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ 6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
รอยละ 100
สถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน
ระดับดี
ตัวบงชี้ 11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ รอยละ 74.19
จริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและ ระดับพอใช
พึงพอใจตอคุณภาพการสอน

รอยละ 81.52
ระดับดี

รอยละ 60.07
ระดับพอใช

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2549
รอยละ 4.09
ระดับปรับปรุง
2 คน : 1 เครื่อง
ระดับพอใช

ตัวบงชี้ 12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ 13. ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ 14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร
3 องคประกอบ
ประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
ระดับดี
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ 15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
รอยละ 89.29
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูใน
ระดับดี
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ 16. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการ
รอยละ 94.89
พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ระดับดี
ตัวบงชี้ 17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
193 ครั้ง
แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
ระดับดี
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 18. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
303 แหง
รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ระดับดี
ตัวบงชี้ 19. จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
รอยละ 92.86
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
ระดับดี
ตัวบงชี้ 20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ รอยละ 61.54
ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ระดับพอใช
ตัวบงชี้ 21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
1 : 29
ระดับพอใช

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550
รอยละ 10.10
ระดับดี
2 คน : 1 เครื่อง
ระดับพอใช

ปการศึกษา 2551
รอยละ 4.02
ระดับปรับปรุง
2 คน : 1 เครื่อง
ระดับพอใช

3 องคประกอบ
ระดับดี

3 องคประกอบ
ระดับดี

รอยละ 92.30
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 80.41
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

274 ครั้ง
ระดับดี

270 ครั้ง
ระดับดี

306 แหง
ระดับดี
รอยละ 100
ระดับดี
รอยละ 61.54
ระดับพอใช
1 : 30
ระดับพอใช

353 แหง
ระดับดี
รอยละ 100
ระดับดี
รอยละ 53.85
ระดับปรับปรุง
1 : 33
ระดับปรับปรุง

30 ครั้ง
ระดับดี
รอยละ 90.82
ระดับดี
รอยละ 8.31
ระดับดี

36 ครั้ง
ระดับดี
รอยละ 97.53
ระดับดี
รอยละ 15.83
ระดับดี

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ 22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ 23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติด
ใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ 24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบกับ
แรกเขา

27 ครั้ง
ระดับดี
รอยละ 90.34
ระดับดี
รอยละ 12.69
ระดับดี

ปการศึกษา 2549

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

ปการศึกษา 2551

รอยละ 92.86
ระดับดี

รอยละ 92.30
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

25 โครงการ
ระดับดี

23 โครงการ
ระดับดี

34 โครงการ
ระดับดี

รอยละ 2.21
ระดับดี

รอยละ 1.19
ระดับดี

รอยละ 1.58
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี

รอยละ 0.82
ระดับพอใช

รอยละ 1.51
ระดับดี

รอยละ 2.17
ระดับดี

11 ครั้ง
ระดับดี

44 ครั้ง
ระดับดี

114 ครั้ง
ระดับดี

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ 26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ สงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ 27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และ
ทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ตัวบงชี้ 28. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบงชี้ 29. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
ตัวบงชี้ 30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
งบประมาณทั้งหมด
ตัวบงชี้ 31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

มาตรฐาน / ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2549
ปการศึกษา 2550

ปการศึกษา 2551

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ 32. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ 33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวบงชี้ 34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา

ปฏิบัติ 8 ขอ
ระดับดี

ปฏิบัติ 7 ขอ
ระดับดี

ปฏิบัติ 8 ขอ
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี
ปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี
ปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับดี

รอยละ 100
ระดับดี
ปฏิบัติ 5 ขอ
ระดับดี
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กราฟเสน แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2549- 2551

ตัวบงชี้

