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คํานํา

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2549 ฉบับน้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษา         

สุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อทราบถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษา เปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง สรางความตระหนัก ความพยายาม

ของบุคลากรในการมีสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีนาพอใจขององคกร

มาตรฐานในการประเมินครั้งน้ี  ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้        

ซึ่งเปนมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ       

สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายในและเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามที่ตองการ  โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู  

ความสามารถ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ  รวมถึงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เอกสารฉบับน้ีถือไดวาเปนเอกสารสําคัญที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา และจดัเปนรายงานประจาํปของสถานศึกษา เพือ่เปดเผยตอสาธารณชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มิถุนายน  ๒๕๕๐
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

1. ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี” โดยการอนุมัติของ

กระทรวงoศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2482 

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ทําการสอนที่โรงเรียน

สตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี  อาตมะมิตร เปนครูใหญ          มีนัก

เรียน 32 คน

ครูแผว  พรหมสวัสด์ิ และครูกฤษณ  บุญยรัตนมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร  1 งาน 80.3   

ตารางวา   บนถนนตลาดใหม  หางจากตลาด  1  กิโลเมตร  สรางอาคารไมสองชั้น  และยายมาเรียนในวันท่ี     

6  พฤษภาคม  2484   เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา  จนถึง  พ.ศ. 2491  กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยน

หลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยม อาชีวศึกษา แผนกการชางสตร ี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชาง

สตรีสุราษฎรธานี”

พ.ศ. 2498  ไดรบังบประมาณจากกรมอาชวีศึกษาจดัซือ้ท่ีดิน  จาํนวน  3  ไร  พ.ศ. 2516  เปลีย่นชือ่เปน

โรงเรยีนอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรยีนการชางสรุาษฎรธานีและโรงเรยีนอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี จดั

ต้ังเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”

1  เมษายน  2523  ไดแยกตัวจัดต้ังเปนวิทยาลัยใหม   ชื่อวา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”    จน

ถึงปจจุบัน

2. ขนาด ท่ีต้ังและสังกัด

ขนาด   มีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา

ท่ีต้ัง  ต้ังอยูท่ี 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 svct@chaiyo.com

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. ปรัชญา

“วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย”
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4. วิสัยทัศน

“มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิ่น”

5. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ

3. พฒันาการบรหิารและการจดัการ  ดานการเรยีนการสอน  การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอม  ใหมี

ประสิทธิภาพ

6. เปาหมายของสถานศึกษา

เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี  2  ประการ  คือ

1. การจดัการเรยีนการสอนและฝกอาชพี มี  5 ดาน ไดแก ดานหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ดานการ

บรหิารจัดการ  ดานพัฒนาทรัพยากร  ดานสภาพแวดลอม  และดานการกํากับ  ตรวจสอบและรายงานผล

2. การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง

โดยดําเนินงานตามวสิยัทัศนและพนัธกจิ เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชวีศึกษาใหมีประสทิธภิาพ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน

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

ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) หลกัสตูรทีเ่ปดสอน ไดแก สาขาวชิาคหกรรม สาขาวชิาพณิชยการ  

สาขาวชิาการโรงแรมและการทองเที่ยว  สาขาวิชาวิจิตรศิลป  และสาขาวิชาการออกแบบ

ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) รบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบั ปวช. หลกัสตูรทีเ่ปดสอน ไดแก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม

และบริการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี)  สาขาวิชาการ 

สปาและความงาม (ทวภิาคี) สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส สาขาวชิาวจิติรศลิป และสาขาวชิาคอมพิวเตอรกราฟฟก
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ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) รบัผูสาํเรจ็การศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6 หลกัสตูรทีเ่ปดสอน 

ไดแก สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

8. จํานวนบุคลากร 150 คน

9. จํานวนนักเรียน นักศึกษา 2,756 คน

10. งบประมาณดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2549 48,904,760.51    บาท

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1. มาตรฐานที่เปนจุดเดน  ไดแก  มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี  คือ

มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม รอยละ  100

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย รอยละ  100

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ  96.64

มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ รอยละ  94.12

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ รอยละ  88.53

มาตรฐานที่  2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รอยละ  87.61

2. มาตรฐานที่เปนจุดที่ควรพัฒนา ไมมี

3.   แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา

1. จัดงบประมาณในการจัดซื้อ/หา ครุภัณฑ ระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง 

เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา

2. จัดหา / ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาท่ีขาดครูท่ีมีคุณวุฒิ

ดานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีมีผูเรียนมาก

3. ควรจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว

4. จดัสรรงบประมาณในดานการพัฒนานวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยั และโครงงานทีนํ่าไปใชในการพฒันา   

การเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติใหมากขึ้น
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บทที่ 1

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1.1 ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี” โดยการอนุมัติของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2482 

ดําเนินการสอนตามหลกัสตูร 2 ป รบัเฉพาะนกัเรยีนหญงิทีส่าํเรจ็ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 4 ทําการสอนทีโ่รงเรยีนสตร ี สุ

ราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน

ครแูผว  พรหมสวสัด์ิ และครกูฤษณ  บุญยรตันมีจติศรทัธาบรจิาคทีดิ่น จาํนวน 4 ไร  1 งาน 80.3 ตารางวา

บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1  กิโลเมตร  สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันท่ี 6 พฤษภาคม 

2484  เปดสอนตามหลกัสตูรชางเยบ็เสือ้ผา จนถงึ พ.ศ. 2491  กระทรวงศกึษาธกิารจงึเปลีย่นหลกัสตูรใหมเปน  

หลกัสตูรมธัยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”

พ.ศ. 2498  ไดรบังบประมาณจากกรมอาชวีศึกษาจดัซือ้ท่ีดิน จาํนวน 3 ไร พ.ศ. 2516  เปลีย่นชือ่เปน  

โรงเรยีนอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรยีนการชางสรุาษฎรธานีและโรงเรยีนอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี 

จดัต้ังเปน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  วิทยาเขต 1  และวิทยาเขต 2”

1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดต้ังเปนวิทยาลัยใหม  ชื่อวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” จนถึง

ปจจุบัน

1.2 ขนาด ท่ีต้ังและสังกัด

ขนาด มีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา

ท่ีต้ัง ตั้งอยูท่ี 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 svct@chaiyo.com

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 ปรัชญา

วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย
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1.4  วิสัยทัศน

มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิ่น

1.5 พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ

3. พฒันาการบรหิารและการจดัการ  ดานการเรยีนการสอน  การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอม  ใหมี

ประสิทธิภาพ

1.6  เปาหมายของสถานศึกษา เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา  มี  2  ประการ  คือ

เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี  2  ประการ  คือ

1. การจดัการเรยีนการสอนและฝกอาชพี มี  5 ดาน ไดแก ดานหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ดานการ

บรหิารจัดการ  ดานพัฒนาทรัพยากร  ดานสภาพแวดลอม  และดานการกํากับ  ตรวจสอบและรายงานผล

2. การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง

โดยดําเนินงานตามวสิยัทัศนและพนัธกจิ เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชวีศึกษาใหมีประสทิธภิาพ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน

1.7  ระบบโครงสรางการบริหาร

วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และ

ปฏิบัติรวมกนัเพือ่บรรลเุปาหมายในการดาํเนินงานและผลสมัฤทธิข์องผูเรยีน มีโครงสรางการบรหิารงาน ดังแผนภมิู  

ท่ี 1 (หนา 6)
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โครงสรางการบริหารของวิทยาลัย

แผนภูมิท่ี 1  แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย

นางรอยพิมพใจ  เพชรกุลคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา

รองฯ  ฝายสงเสริมการศึกษา

นางจิราภรณ  แกวเจือ

หัวหนางานการเงิน

นางจีรพรรณ  โยธาปาน

หัวหนางานบัญชี

นางสาวนารีรัตน   อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานสารบรรณ

นางสาวอุษา  จรูญผล

หัวหนางานประชาสัมพันธ

นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา

หัวหนางานบุคลากร

นางปญจวรรณ  ออนหวาน

หัวหนางานเอกสารการพิมพ

นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร

หัวหนางานทะเบียน

นางจริยา  มณีโรจน

รองฯ  ฝายกิจการนักศึกษา

นางสาวสุณี   พงศยี่หลา
รองฯ ฝายวางแผนและพัฒนา

นางจิราวรรณ  นวลรอด
รองฯ  ฝายวิชาการ

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล

หัวหนางานแนะแนวฯ

นางนงลักษณ  เรียบรอย

หัวหนางานกิจกรรมฯ

นางนฤมล  แยมศรี

หัวหนางานโครงการพิเศษ

นายเสรี  จําเนียร

หัวหนางานปกครอง

นางกุสุมา  ปลอดเปลี่ยว

หัวหนางานสวัสดิการพยาบาลฯ

นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

นายจักรกฤษณ  ภูทอง

หัวหนางานวางแผนการศึกษาฯ

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล

หัวหนางานวิจัยและพัฒนา

นางนิภา  สุขสง

หัวหนางานผลิตการคา

นางธนภร  ฤทธิเกษม

หัวหนางานหลักสูตรพิเศษ

นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป

หัวหนางานหลักสูตรฯ

นางมาลี  วองเกษฎา

หัวหนางานสื่อฯ

นายธีรพล  ทองเพชร

หัวหนางานวัดผลฯ

นางอุบล  เบญจพงศ

หัวหนางานหองสมุด

นางสาวธนิตา  อาจหาญ

หัวหนางานอาชีวศึกษาทวิภาคี

นางสาวโศจิกานต  ปานดี

หัวหนาคณะวิชาคหกรรมศาสตร

นางสาวสุธิดา  ดิษฐยานุรักษ

หัวหนาคณะวิชาบริหารธุรกิจ

นายเรวัตร  อัครบัณฑิตสกุล

หัวหนาคณะวิชาศิลปกรรม

นายโชคชัย  จุลภักด์ิ

หัวหนาคณะวิชาพ้ืนฐาน

นายสามารถ  เนียมมุณี

หัวหนาคณะวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

นางจารุวรรณ  อมรกุล

หัวหนางานพัสดุ

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง

หัวหนางานอาคารสถานที่

นายโชคชัย  จุลภักด์ิ
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2525 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546  

มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,756 คน  ตามตารางดังน้ี

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร.

ประเภทวิชาคหกรรม

 - ผาและเครื่องแตงกาย 1 39 1 20 1 35 1 14 1 18 5 126

 - อาหารและโภชนาการ 3 106 2 67 2 75 1 28 1 16 9 292

 - คหกรรมทั่วไป 2 57 1 36 1 47 1 17 1 7 6 164

รวม 6 202 4 123 4 157 3 59 3 41 20 583

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 4 174 2 74 2 85 3 102 3 102 14 537

 - การขาย/การตลาด 2 85 2 59 3 95 1 43 1 47 9 329

 - การเลขานุการ 2 82 2 59 2 71 1 38 1 26 8 276

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 45 - - - - 1 39 1 33 3 117

 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 33 - - 1 33

รวม 9 386 6 192 7 251 7 255 6 208 35 1,292

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - วิจิตรศิลป 1 42 1 18 1 12 1 15 - - 4 87

 - การออกแบบ 1 42 1 41 1 15 - - - - 3 98

 - คอมพิวเตอรกราฟฟค - - - - - - 1 14 - - 1 14

รวม 2 84 2 59 2 27 2 29 - - 8 199

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 2 90 2 61 2 68 1 29 1 25 8 273

รวม 2 90 2 61 2 68 1 29 1 25 8 273

ม.6

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี - - - - - - 1 21 1 16 2 37

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 37 1 37 2 74

รวม - - - - - - 2 58 2 53 4 111
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ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 - การโรงแรมและบริการ - - - - - - 1 37 1 32 2 69

รวม - - - - - - - 37 1 32 2 69

ระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - ธุรกิจคาปลีก / การจัดการ

   ธุรกิจคาปลีก

1 32 1 33 1 4 1 9 2 14 6 92

 - ธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต) - - 1 10 - - - - - - 1 10

รวม 1 32 2 43 1 4 1 9 2 14 7 102

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 1 41 1 21 1 18 1 21 1 21 5 122

 - การสปาและความงาม - - - - - - - - 1 6 1 6

รวม 1 41 1 21 1 18 1 21 2 27 6 128

รวมทั้งหมด 22 835 17 499 17 525 26 497 17 400 100 2,756

ที่มา  :  งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2549

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน
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3.  ขอมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากร

3.1 จํานวนครู ปการศึกษา 2549
    หนวย : คน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี <  ปริญญาตรี

รวม

ผูบริหาร 1 4 - - 5

ขาราชการครู - 20 50 - 70

ขาราชการพลเรือน - - 2 - 2

พนักงานราชการ - 1 4 - 5

ครูจางสอน - - 18 - 18

ลูกจางประจํา - - - 12 12

ลูกจางชั่วคราว - - 16 22 38

รวม 1 25 90 34 150

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนครู  จําแนกตามวุฒิการศึกษา

3.2 จํานวนครูประจําวิชา
              หนวย : คน

ครูประจํา ครูพิเศษสอน

ประเภทวิชา

ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม หมายเหตุ

คหกรรม

-  ผาและเครื่องแตงกาย - 7 - - 7 มาชวยราชการ 1 คน

-  อาหารและโภชนาการ - 6 - 1 7

-  คหกรรมทั่วไป - 4 - 2 6 มาชวยราชการ 1 คน

รวม - 17 - 3 20



10

ครูประจํา ครูพิเศษสอน

ประเภทวิชา

ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม หมายเหตุ

พาณิชยกรรม

-  การบัญชี 2 9 - - 11 มาชวยราชการ 1 คน

-  การเลขานุการ - 6 - - 6

-  การตลาด - 4 - 1 5

-  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 3 1 1 7

-  โลจิสติกส - 5 - 1 6 มาชวยราชการ 1 คน

-  สัมพันธธุรกิจ 1 - - 2 3

รวม 5 27 1 5 38

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

-  การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ - 4 - - 4

-  การสปาและความงาม - - - 1 1

รวม - 4 - 1 5

ศิลปกรรม

-  วิจิตรศิลป 2 - 1 - 3

-  ออกแบบ 1 1 - 1 3

รวม 3 1 1 1 6

พ้ืนฐาน

-  สามัญ 2 7 1 - 10 มาชวยราชการ 2 คน

-  สัมพันธ 6 3 1 4 14

8 10 2 4 24

รวม

75 18 93

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนครูประจํา และครูพิเศษสอน  จําแนกตามคณะวิชา / แผนกวิชา
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4.  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

4.1 อาคารเรียน

ท่ี รายการ จํานวน งบประมาณ ปท่ีกอสราง

1 อาคาร 1  คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1  หลัง 3,026,000.00 2522

2 อาคาร 2  คณะวิชาศิลปกรรม 1  หลัง 1,500,000.00 2522

3 อาคาร 3  คณะวิชาพื้นฐาน 1  หลัง 5,615,000.00 2527

4 อาคาร 4  คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1  หลัง 8,258,000.00 2532

5 อาคาร 5  คณะวิชาคหกรรมศาสตร 1  หลัง 17,250,090.00 2537

6 ศาลาพระพุทธรูป 1  หลัง

7 อาคารรวมใจ 1  หลัง

8 หองนํ้า-หองสวม นักเรียน นักศึกษา 1  หลัง

9 แฟลตพักอาศัย 15 หนวย

10 บานพักครูแฝด 6  หนวย

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย

12 ศาลาพักผอน 2  หลัง

ตารางที่ 4  แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

4.2  งบประมาณรายจายประจําปการศึกษา 2549

หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ ยอดจายจริงเงินบํารุงการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน 21,375,389.67 -

เงินประจําตําแหนง 3,130,688.00 -

คาจางประจํา 1,524,744.52 -

คาจางชั่วคราว 608,960.00 3,752,313.00

งบดําเนินการ

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 6,047,656.02 1,621,187.00

คาสาธารณูปโภค 359,655.32 259,122.76
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หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ ยอดจายจริงเงินบํารุงการศึกษา

งบอุดหนุนพ้ืนฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,713,140.00 -

งบรายจายอื่น ๆ

คาเสื่อมราคา (ท่ีมา : งานพัสดุ) 1,085,979.77 1,425,924.45

รวม 41,846,213.30 7,058,547.21

ที่มา  :  งานแผนงบประมาณฯ

ตารางที่ 5  แสดงงบประมาณรายจายจริง  ปการศึกษา  2549

5. ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ต้ังอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี  ดานหนาของวิทยาลัย  ติดถนน

ตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัด

ประจําจังหวัด   ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจํา

จังหวัด ไดแก  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซึ่ง

ต้ังอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขาง

ของวิทยาลัยเปนท่ีเอกชน  บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และยังมีพื้นท่ีบางสวนเปนพื้นท่ีสีเขียว 

มีตนไมรมรื่นแนวดานหลังของวิทยาลัย

แผนที่สถานที่ต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ไปกรุงเทพฯ

วัดไตรธรรมาราม
วัดธรรมบูชา

ร.ร.สุราษฎรพิทยา ธ.กสิกรไทย

ถนนตลาดใหม

วอศ.สุราษฎรธานี

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ชุมชน ต.ตลาด

ไปนครศรีธรรมราช

ไปทาเรือเกาะสมุย

ไปศาลากลางจังหวัด

วัดโพธิ์นิมิต
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ท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 

ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเน้ือท่ีมากเปนอันดับ 6 

ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 300 

และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกันประมาณ 156 

กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ  ไดแก เกาะสมุย เน้ือท่ี 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเน้ือท่ี 194.2 ตาราง

กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมี  หมูเกาะอางทอง  และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะที่ใหญท่ีสุดในจังหวัด 

หางจากฝงทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย

ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหลงทองเที่ยว

จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเที่ยว 90 แหง จําแนกเปนประเภทธรรมชาติ 81 แหง โบราณวัตถุสถาน       

2 แหง และศลิปวฒันธรรมประเพณ ี 7 แหง และเมือ่พจิารณาพฒันาระดบัของแหลงทองเทีย่วแลว สามารถสรปุได

ดังน้ี

1.  ระดับชาติและนานาชาติ

ประเภทเกาะ ประกอบดวย เกาะสมุย   เกาะพะงัน   เกาะเตา   อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู

เกาะอางทอง  เกาะแตน

ในแผนดินใหญ ประกอบดวย อทุยานแหงชาตเิขาสก เขือ่นรชัชประภา วดัพระบรมธาตไุชยาวรวหิาร

สวนโมกขพลาราม  กิจกรรมการฝกลิง  กิจกรรมการทองเที่ยว 

งานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว

2.  ระดับทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณ ประกอบดวย

- ผลิตภัณฑจากใบยางพารา ท่ีอําเภอบานนาสาร

- พิพิธภัณฑปลาหิน ท่ีอําเภอดอนสัก

- คลองรอยสาย (ในบางแมนํ้าตาป)

3.  ศูนยขอมูลขาวสาร มี 2 แหง คือ การทองเทีย่วแหงประเทศไทย สาํนักงานภาคใต เขต 5 และศนูย

ประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย

4.  ศูนยรบัเรือ่งรองเรยีนจงัหวดัสรุาษฎรธานี และตาํรวจทองเทีย่วในพืน้ท่ีเกาะสมุย และตวัเมืองสรุาษฎรธานี

5.  รานอาหารมีบริการกระจายในแหลงทองเที่ยว และตัวเมืองสุราษฎรธานี
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6.  บริษัทนําเท่ียว มีจํานวน 290 บริษัท มัคคุเทศก จํานวน 162 คน (ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน)

7.  การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจทองเที่ยว และตํารวจทองที่คอยดูแลเปนหนวยงานหลัก

6. เกียรติยศ/จุดเดนของสถานศึกษา

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2538

2. รางวัลสถานศึกษาดีเดน กรมอาชีวศึกษา ประจําป 2539

3. รางวัลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป 2542

4. รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย ระดับเขตการศึกษา 

ประจําป 2542, 2545

5. รางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดน ประจําป 2542, 2546

6. รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานจริยธรรม ประจําป 2542

7. รางวัลสถานศึกษาที่มีกิจกรรมแนะแนวดีเดน ประจําป 2543, 2544, 2546

8. ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002, 9001 ประจําป 2543, 2544

9. ไดรับการประเมินผานเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” 

ระดับทอง  ประจาํป 2543, 2544, 2545

10. หองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต ประจําป 2543, 2544, 2545
11. ผานเกณฑการประเมนิระยะที ่1 เรือ่ง คุณภาพและความเสมอภาคทางการศกึษาของ ซมีีโอ ประจาํป 2545
12. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546

13. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546

14. ไดรับรองการเปนเครือขายรานหมอภาษา  โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ประจําป 2546

15. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ จัดสงนิทรรศการเขาประกวดในวันแมแหงชาติ  เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2546

16. ไดรับเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาควาดวยโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทาง 

การศึกษาของซีมีโอ ประจําป 2546

17. ไดรบัการประเมนิใหเปนหนวยองคการฯ มาตรฐานดีเดน ประเภทวทิยาลยัอาชวีศึกษา ในการประชมุทาง 

วชิาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15  ปการศึกษา  2546

18. ไดรบัคัดเลอืกจากเหลากาชาดจงัหวดัสรุาษฎรธานี  โรงพยาบาลสรุาษฎรธานี  และชมรมผูบรจิาคโลหติ

ประจาํสุราษฎรธานี   ใหเปนหนวยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ ป พ.ศ.2545 – 2546
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19. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในการแขงขันแดนเซอรเพลง 

ลูกทุงไทย (หางเครื่อง) ในกิจกรรม To  Be  The  Vec  Star  สูความเปนดาวชาวอาชีวะ ครั้งที่ 1  

เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2547  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

20. เขารวมสนับสนุนกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ ประจําป 2547  ระหวางวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2547             

ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสุราษฎรธานี

21. ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 การแขงขนัตัดเยบ็เสือ้เชิต้หญงิ ระดบัชาต ิ ประเภทอาจารยนักเรยีน    

นักศึกษา  เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547  ณ  ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา  กรุงเทพมหานคร

22. ใหการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีเหลาสมุทร ครั้งที่ 11  ระหวางวันท่ี 11 – 15  ตุลาคม 

2547   ณ  คายมหาสุรสิงหนาท  กองพันทหารราบที่ 7  กรมทหารราบที่ 3  หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน       

ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง

23. ใหการสนับสนุนการฝกอบรมวิชาชีพอิสระ 108 อาชีพ ในการประชุมทางวิชาการองคการเกษตร        

ในอนาคต  แหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 26  ระหวางวันท่ี  22 – 26  พฤศจิกายน  2547  ณ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

24. ไดรบัรางวลัชมเชย จากการประเมนิผลและคดัเลอืกสถานศึกษาเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน ประจาํปการศึกษา

2547 โดยผานการประเมินและคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ

25. ไดรับรางวัลดี การจัดแสดงและจําหนายสินคา ในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพฯ สถาบัน     

การอาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ 16  ระหวางวันท่ี 16 – 19  ธันวาคม  2547   ณ  จังหวัดภูเก็ต

26. ไดรับรางวัลชมเชย  จากการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ครั้งที่ 16  ปการศึกษา 2547  
ประเภทวิจัยและพัฒนานํ้าสมฆายางจากธรรมชาติ โดยผานการคัดเลือกในระดับภาคและเขาแขงขันใน

ระดบัชาติ  เม่ือวันท่ี  17 – 20  กุมภาพันธ  2548  ณ  M.C.C HALL เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ

27. ไดรบัการยกยองจากโรงเรยีนสรุาษฎรเทคโนโลยใีหเปนสถานศึกษาทีมี่สวนรวมเปนพืน้ฐานในการใหการอบรม  

สัง่สอนและปลกูฝงใหเยาวชนเปนคน “เกง  ดี  มีสขุ” ตามโครงการสงเสรมิเยาวชนคนดสีูสงัคม ชมุชน 

ประจาํปการศึกษา 2547

28. ไดรบัการยกยองเปนแหลงเรยีนรู ในการจดักระบวนการเรยีนรูแบบบรูณาการ ประจาํปการศึกษา 2548  จาก 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

29. ใหความรวมมือและสนับสนุนงานดานศาสนา  ในการจัดนิทรรศการโตะหมูบูชา  ระหวางวันท่ี  21 – 23 

พฤษภาคม  2548    ณ  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
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30. สถานศึกษาทีไ่ดจดักระบวนการเรยีนรูเพศศึกษาในโครงการ “กาวยางอยางเขาใจ” ปท่ี 2  จากสาํนักมาตรฐาน

การอาชวีศึกษาและวชิาชพี ในงานประชมุวชิาการ “เพศศกึษาเพือ่เยาวชน” ครัง้ที ่2  ระหวางวนัท่ี  23 – 25

พฤศจิกายน  2548

31. ไดรับการประกาศเกียรติคุณ การบริจาคเงินของสถานศึกษา จากโรงพยาบาลพัทลุง เม่ือวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2548

32. ใหการสนับสนุนการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  21  ระดับภาค   ในวันท่ี  21  ธันวาคม  2548        

ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี

33. ใหการสนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธตลอดป 2548  จากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 

11  สุราษฎรธานี

34. ไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัยแมโจ  เปนสถาบันการศึกษาที่ไดผลิตนักเรียน นักศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอได

35. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง  
สริริาชสมบัติครบ 60 ป  และวาระครบรอบ 100 ปชาตกาลพระบรมโกศาจารย  ณ  สวนสาธารณะ  

เกาะลําพู   อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี   ระหวางวันท่ี  20 – 22  เมษายน  2549

36.  โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ไดรับการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดี”

ของกรมอนามัย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําป 2549

37. ไดรับประกาศเกียรติคุณ เปนองคกรสนับสนุนการบริจาคโลหิตอยางสมํ่าเสมอ ตลอดป 2549 จากสภา  

กาชาดไทย เหลากาชาดจังหวัดสุราษฎรธานี

38. ใหการสนับสนุนกิจกรรม งาน มอ.วิชาการ ประจําป 2549  ระหวางวันท่ี 21 – 26 สิงหาคม 2549   ณ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เขตการศึกษาสุราษฎรธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี

39. ใหการสนับสนุนการแขงขันบาสเกตบอล  กีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งที่  23  “ศรีสุราษฎรเกมส” ระหวาง
วันท่ี 1 – 9 พฤศจิกายน  2549  จากจังหวัดสุราษฎรธานี

40. ใหการสนับสนุนการแขงขันวาดภาพและเขียนเรื่องสั้น  โครงการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 100 ปชาตกาล 

ทานพุทธทาสภิกขุ  ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 

2550 จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

41. ใหการสนับสนุนการแขงขนักฬีานักเรยีนเทศบาลและเมอืงพทัยา รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ครัง้ที ่ 24  

“ไกขาวเกมส” ระหวางวันท่ี  18 – 25 มกราคม 2550 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลําปาง เทศบาลนคร

ลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง
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42. ใหการสนับสนุนการเขารวมบริจาคโลหิตในโครงการ  “9  เดือน  99  ลานหยดรวมใจถวาย  ในหลวง”   

เน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ระหวางวันท่ี 16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2549 จากเหลา

กาชาดจังหวัดสุราษฎรธานี

43. ใหการสนับสนุนวทิยากรในการรวมจดันิทรรศการแนะแนวสูอาชพี งาน “นิทรรศการวชิาการโรงเรยีนเมือง    

สุราษฎรธานี  ปการศึกษา 2549” ระหวางวันท่ี  8 – 9  กุมภาพันธ 2550  ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี    

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

44. ใหการสนับสนุนการสาธิตผลิตภัณฑของนักศึกษา  ในงานวันอนุรักษมรดกไทย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2550 จากจังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด  

สุราษฎรธานี และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

ประจําปการศึกษา 2541 นายพรทวี   ทวีสุทธิ์คูแกว      ระดับอุดมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2542 นายสถาพร  เกื้อสกุล      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ประจําปการศึกษา 2542 นางสาววิยะดา   สังโชติ      ระดับอุดมศึกษา

ประจําปการศึกษา 2548 นายณัฐ นาคสวัสด์ิ      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักศึกษาอาชีวะตัวอยาง

พ.ศ. 2534 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสุภัจฉรี   สุจินดา

พ.ศ. 2535 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสุพรรณี ศิริติกิจ

พ.ศ. 2538 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายสุจินตร อินทสอน

พ.ศ. 2539 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาวจุไรรัตน สุวรรณวงศ

พ.ศ. 2543 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายวีระยุทธ พรหมเลิศ

พ.ศ. 2544 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวปยนันท   หนูเอียด

7. แผนงาน/โครงการที่สําคัญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีการดําเนินการตามแผนงานและมีโครงการที่สําคัญ ซึ่งถือวาเปนเลิศ

(Good Practices)  สามารถเปนแบบอยางของสถานศึกษาอื่นไดมีจํานวน  2  โครงการ  คือ

7.1  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม

 โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม  ดําเนินการโดยศูนยบมเพาะธรุกจิ  ฝายวชิาการ  วทิยาลยัอาชวีศึกษา

สุราษฎรธานี  โดยการสนับสนุนของสถาบนัคีนันแหงเอเชยี  เปนโครงการทีส่าํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  
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ไดพิจารณาใหเปนศูนยบมเพาะเพียงแหงเดียวที่ดําเนินการรวมกับสถาบันคีนันแหงเอเชีย เพื่อศึกษารูปแบบการ

ดําเนินการ  แบงเปน 2 ระยะ คือ ป 2548  เปนการศึกษาความพรอมในการดําเนินการรวมกันระหวางสถาบัน 

คีนันแหงเอเชียกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สวนในป 2549  เปนโครงการระยะที่ 2  มีระยะเวลา  

10  เดือน  ระหวางเดือนกันยายน  2549 – เดือนมิถุนายน 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะนักศึกษาศิษยเกา

ทายาทธรุกิจและผูสนใจที่จะประกอบอาชีพใหสามารถเปนผูประกอบการที่เขมแข็งยิ่งขึ้น มีผูไดรับการพิจารณา

เขารวมโครงการ  จํานวน  12  คน  แบงเปนกลุมอาชีพ  ไดแก  อาหาร/เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจดอกไม  

ธุรกิจสื่อโฆษณา  ธุรกิจของชํารวย  บริการนวดแผนไทย  ผลิตภัณฑบาติก  แกะสลักสบู/ผัก/ผลไม        

การดําเนินการบมเพาะมีรูปแบบเฉพาะตามศักยภาพของสถานศึกษาที่แตกตางไปจากศูนยบมเพาะของสถาบัน

อื่น ๆ  คือ นอกจากการใชสถานศึกษาเปนสถานที่ฝกอบรม ประชุม ติดตามผล แลวยังใชสถานประกอบการ

เปนสถานทีดํ่าเนินการบมเพาะ โดยโครงการดงักลาวไดรบัความสนใจจากรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร       

(รศ.ดร.วรากรณ   สามโกเศศ)  ไดมาตรวจเยีย่มและใหขอเสนอแนวทางตาง ๆ  ในการดําเนินการ

7.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน  นักศึกษา

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียนนักศึกษา  ดําเนินการโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

งานปกครอง  ฝายพัฒนาการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  มีเปาหมายของโครงการ  คือ  พัฒนา  

ผูเรียนใหเปนคนดี  และมีความสุข  ซึ่งมีความเปนมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  ไดมีการกําหนดมาตรฐานดานผูเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ 

การจัดการศึกษาตองเปนเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและมี

คุณธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางมีความสขุ และตามโครงการหลกัขององคการนักศึกษา 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ขอ 17  ไดต้ังเปาหมายในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพสมาชกิ ใหเปน 

“คนด ีและมคีวามสขุ” และใหเปน “คนเกงและมคีวามสขุ” โดยเนนกจิกรรม ควบคูกบัความรูดานวชิาการ พรอมท้ัง

เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยปท่ี 60  และฉลองชาตกาล 100 ป ทานพุทธทาส  

เพื่อเปนการตอบสนองตอแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และสนองตอแนวทางการจัดกิจกรรมองคการ

นักศึกษา ใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณหลากหลายรูปแบบ นํามาบูรณาการจากหลากหลายวิชา  

อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาคณุภาพสมาชกิท่ีดี และสามารถดาํเนินการจดัทําโครงการ เพือ่พฒันาคุณภาพ

ชวีติของนกัเรยีนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงคใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  รวมไปถึง

เปนคนมีคุณภาพ  ท้ังดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางปลอดภัยและประสบความสําเร็จ  อีกท้ังนําประสบการณไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพตอไป  โดย

ใชสถานที่ดําเนินการพัฒนา  2  แหง  คือ
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      1.  วัดพัฒนาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี

     ผูเรียนเขารวมกิจกรรม  จํานวน  8  รุน   ต้ังแตวันท่ี 14  กรกฎาคม – 26  พฤศจิกายน  2549                

ตามเปาหมาย  จํานวน  1,415  คน  ผานเกณฑ  จํานวน  1,349  คน  คิดเปนรอยละ  95.34  คุณภาพอยูใน

ระดับ ดี

      2.  มูลนิธิบําเพญ็สาธารณประโยชนดวยกจิกรรมทางศาสนา สาขาสรุาษฎรธานี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธานี

          ผูเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 รุน ต้ังแตวันท่ี 17 มิถุนายน – 30  กรกฎาคม  2549 ตามเปาหมาย  

จํานวน  999  คน   ผานเกณฑ  จํานวน  941  คน  คิดเปนรอยละ  94.19  คุณภาพอยูในระดับ  ดี

     ระหวางดําเนินโครงการมีสถานศึกษาหลายแหงในจังหวัดสุราษฎรธานี  ขอศึกษาดูงาน  และเยี่ยมชม

กิจกรรมดังกลาว  เพื่อนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา

8. สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน

8.1 สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการศึกษาระบบปกติ มีจํานวน  97  แหง

8.2 สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี มีจํานวน 206 แหง

9.  แผนกลยุทธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา

ไดดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย ดังน้ี

1. การจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ

1.1 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานวิชาชีพและทักษะ

ชีวิต

1. ติดตาม/หาขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ

ศึกษาตอ

2.  วิเคราะหขอมูลและศึกษาสภาพปญหา

3.  ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย

2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ

1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ
สถานประกอบการ

2.  ใหสถานประกอบการมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร
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3. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะหอาชีพและ
มาตรฐานสมรรถนะ

2. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาใน
แตละสาขาวิชาในแตละระดับ

3. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพพ้ืนฐาน  ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

4.  ประเมินผลตามสภาพจริง

4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม

จริยธรม และคานิยมที่พึงประสงค

1.  จัดแผนงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา

2.  สงเสริมใหองคการนักศึกษาเปนเครือขายสําคัญใน

การสรางคุณธรรม จริยธรรม

5.  ผูเรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่ดีและมีนํ้าใจ

รักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

1. บูรณาการเรื่องสุขภาพและกีฬา
2. จัดกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
3. จัดต้ังชมรมดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษา

สามารถเลือกไดตามความสามารถของตนเอง

4. จัดและรวมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรม
    ประเพณีทองถิ่น

1.2  ดานการบริหารจัดการ

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมและ
ความคลองตัว

1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ให

สอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน

2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนินงาน การนิเทศและ

กํากับ ติดตาม
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2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 1. จัดใหมีระบบเครือขายการบริหารงานในสถานศึกษา
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือหนวยงาน

ของรัฐ เพื่อใชระบบเครือขายสารสนเทศรวมกัน

4.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน

โดยเนนผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่

ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติ

งานเปนสําคัญ

2.  มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล

1.3  ดานพัฒนาทรัพยากร

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย

ในการจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา

2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา

3. ใหสถานประกอบการ ชุมชนมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรและจัดการศึกษา

4. ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยใหกับชุมชน

ทราบอยางตอเน่ือง

5. ใหความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน
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1.4  ดานสภาพแวดลอม

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

1. จัดหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชาชีพ

2. จัดหาเครื่องอุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอตอการจัด
การเรียนการสอน

3. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
เพียงพอตอกิจกรรมการเรียนการสอน

2. จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู 1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณสถานศึกษา
ใหมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม

2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการดวย
กิจกรรม 5 ส.

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย 1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
และความปลอดภัยในสถานศึกษา

2.  จัดวางระเบียบปองกันอุบัติภัย เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน

ท่ีอาจเกิดขึ้น

1.5  ดานการกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงานผล

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

  สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

และรายงานผลอยางตอเน่ือง

1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน

ดานการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน

2. จัดบุคลากรรับผิดชอบกําหนดขั้นตอนการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ

3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อใหทุก
แผนกและงานไดทราบรวมกัน
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2. ดานการพัฒนาครู เพ่ือยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

     พัฒนาครู ใหมีคุณสมบัติ และลักษณะที่สอดคลอง

กับภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนาครู

2. จัดทําแผนพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. สนับสนุนสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
ในดาน IT การสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต

4. สนับสนุน สงเสริมใหครู มีความรู ความเขาใจในการทํา

หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน  ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสาํคัญ

5. ประเมินผลและพัฒนาครู
6. เผยแพร ยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ ของบุคลากร  และ

สถานศึกษาดีเดน

10.  เปาหมายตามแผนกลยุทธ

สถานศึกษาไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังน้ี

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ตัวบงชี้ท่ี 1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป

ตัวบงชี้ท่ี 2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลัก

การทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา

อยางเปนระบบในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ตัวบงชี้ท่ี 3. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการใชภาษา

สื่อสารดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการ

สนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

1. มุงพัฒนาผูเรยีนตามเปาหมาย  ดังนี้

1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

1.2  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได

1.3  ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม

1.4  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการ

ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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ตัวบงชี้ท่ี 4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ท่ี 5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมและมี

มนุษยสัมพันธดี

ตัวบงชี้ท่ี 6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบงชี้ท่ี 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน

สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน 1 ป

ตัวบงชี้ท่ี 9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ท่ีมีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา

1.5.  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี

1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร

สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา

1.7  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและ

การประกอบอาชีพอิสระ

1.8  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ท่ี 10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน

ตัวบงชี้ท่ี 11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ

วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพ

การสอน

2. มุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้

2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน

2.2  จดักระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ

2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอใน

แตละสาขาวิชา
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ตัวบงชี้ท่ี 12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัด

ซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ท่ี 13. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ตัวบงชี้ท่ี 14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ

ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ ท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสดุ

ตัวบงชี้ท่ี 15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 16. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ท่ี 17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ท่ี 18. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการ

ศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา  ระบบทวิภาคี

และระบบปกติ

ตัวบงชี้ท่ี 19. จํานวนคน -  ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน

ตัวบงชี้ท่ี 20. อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ตัวบงชี้ท่ี 21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝกปฏิบัติงาน  สถานที่

ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา

สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น

2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและ

สิ่งอํานวยความสะดวก  ท่ีเอื้อตอการเรียนรู

2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่

เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง

 2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี

อยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ตัวบงชี้ท่ี 22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูท่ีปรึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบ

สารเสพติดใหกับผูเรียน

ตัวบงชี้ท่ี 24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน

เม่ือเทียบกับแรกเขา

ตัวบงชี้ท่ี 25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ

ตัวบงชี้ท่ี 26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.  มุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพิจารณา

ดําเนินการ  ดังนี้

3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ

3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ

3.3  จัดกจิกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม

ตัวบงชี้ท่ี 27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการ

ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน

ตัวบงชี้ท่ี 28. รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/

โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนตอ  งบประมาณทั้งหมด

4.  มุงพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้

4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน

สังคม  องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา

ประเทศอยางตอเน่ือง

4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปน

ระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพท่ีกําหนด

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร
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มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี 29. จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอน  การประกอบอาชีพและ / หรือการพัฒนา

ชุมชน  ทองถิ่น  และประเทศซึ่งนําไป  สูการแขงขันใน

ระดับชาติ

ตัวบงชี้ท่ี 30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง

พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด

ตัวบงชี้ท่ี 31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ

งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ

5.  มุงพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา  ดังนี้

5.1  ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรียนในเรื่องการ

สรางนวัตกรรมและการวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชในการ

เรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  พัฒนาชุมชน  ทองถิ่น

และประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ

5.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางพัฒนาและเผยแพร

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานใหสอดคลอง

กับแผนการพฒันานวัตกรรมและการวิจัยของสถานศึกษา

5.3  หาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นวัตกรรมทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส

มาตรฐานที่ 6   ภาวะผูนําและการจัดการ

ตัวบงชี้ท่ี 32. ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและการ

มีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส

ตรวจสอบได

ตัวบงชี้ท่ี 33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่

สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได

อยางถูกตองเหมาะสม

ตัวบงชี้ท่ี 34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรูของสถานศึกษา

6.  มุงพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการโดยพิจารณา

ดําเนินการ  ดังนี้

6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบรหิารในการ

ผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  และ

หนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา

6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา  ดาน

คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ

6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู  เพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม

บทที่  2
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วิธีดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2549

โดยมีระบบ  กลไกและประสิทธิผล  ดังนี้คือ

1.  วิธีดําเนินการ

วิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด  วิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ

PDCA  ดังตอไปนี้

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา  (P)

         ใชการบรหิารจดัการแบบมสีวนรวม โดยผูบรหิาร คร ูเจาหนาท่ี นักเรยีนนักศึกษา และชมุชน มีสวนรวมใน

การวางแผนพฒันาสถานศึกษา ท้ังน้ีสถานศึกษาและชมุชนมีการกาํหนดเปาหมายการดาํเนินงานภายใตแตละมาตรฐาน

วาตองการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ     

มีการวางแผนออกแบบกจิกรรม โครงการ เพือ่นําไปสูการปฏบัิติโดยผูเกีย่วของเปนผูเสนอแผน การปฏบัิติงานตลอดจน

ระบบการกํากับติดตาม

         โดยศึกษาและวเิคราะหมาตรฐานการอาชวีศึกษาแตละดาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี ้วาตัวบงชีใ้ด เปนอยางไร  

หมายถงึอะไร จะตองทาํอยางไร มอบหมายตามงานทีเ่กีย่วของ สวนทีเ่กีย่วกบัผูเรยีน ผูสอน มอบหมาย ใหแผนกวชิา

ดําเนินการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพของแผนกวิชา  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา

2.  การนําแผนสูการปฏิบัติ  (D)

กาํหนดปฏทิินปฏิบัติงาน และดาํเนินงานตามแผน มีกลไกการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบจากผูท่ีไดรบัมอบหมาย

เปนระยะ ๆ ตามตารางทีก่าํหนด มีการรายงานผลความกาวหนาท้ังทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรและโดยการจดัการประชมุ

3.  การตรวจสอบติดตาม  (C)

มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการ    

ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน  และรายงานผลตอท่ีประชุม

4.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   (A)

มีการนําผลการประเมนิมาจดัทําเปนรายงานการประเมนิตนเองเผยแพรใหกบัผูท่ีเกีย่วของทราบ และ การจดั

ประชมุเพือ่ระดมความคดิเกีย่วกบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมนิปรากฏวามาตรฐานดานใด 

ตัวบงชี้ใด มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนา ปรบัปรงุ

โดยมีการกาํหนดยทุธวธีิ แผนปฏบัิติการ ระยะเวลาการดาํเนินการ ทรพัยากรทีใ่ชในการดาํเนินงาน และวธีิการตดิตาม
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ประเมนิผลแผนพฒันาปรบัปรงุดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและทีป่รกึษา พจิารณาและขอรบั

การสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชนชวยเหลือ

ในแตละภาคเรียนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม บุคลากร ครูอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อตรวจสอบการ

ดําเนินงาน  ประชุม  หารือประเด็นตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันปญหา

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ขอกําหนด  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่  1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตัวบงชี้  1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป

ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการประเมนิผลการเรยีนตามหลกัสตูรทีก่าํหนดตามชัน้ป

โดยระบุวาผูเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังน้ี

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

ความพยายาม  ผูสอนไดดําเนินการปรบัปรงุ พฒันาการจดักระบวนการเรยีนรู การวเิคราะหหลกัสตูรทกุรายวชิา  

เพื่อนําไปจัดทําแผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน   

การสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชารวมถึงมีการใช  

รูปแบบ  การวิจัยในชั้นเรียน

ความสําเร็จ  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวย การประเมนิผลการเรยีนตามหลกัสตูร โดยเทยีบจากจาํนวนผูเรยีนทีล่งทะเบยีนในแตละ

ชั้นปตามสาขาวิชา มีจํานวนทั้งหมด 2,756  คน ผานเกณฑ 2,356 คน คิดเปนรอยละ 85.48

ผลการประเมินอยูในระดับดี
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ขอกําหนดที่ 1.2  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใช

               ในงานอาชีพได

ตัวบงชี้   2 รอยละของผูเรยีนทีส่ามารถประยกุตหลกัการทางวทิยาศาสตร และคณติศาสตร มาใชแกปญหา

ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ความตระหนัก ครูผูสอนกําหนดใหผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขาวิชาท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

โครงงาน  และ/หรอืโครงการวชิาชพี โดยประยกุตใชหลกัการทางวทิยาศาสตร และคณติศาสตร 

ในการแกปญหาอยางเปนระบบในแตละภาคเรยีน

ความพยายาม  ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีทักษะใน

การเรยีนตามคาํอธบิายรายวชิา  มีการปฏบัิติจรงิ  วดัผลตามสภาพจรงิ  มอบหมายใหทําการคนควา  

เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกตใชประกอบกับวิชาอื่น ๆ โดยจัดทําเปนผลงาน 

นวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  และ/หรือ  โครงการวิชาชีพ

ความสําเร็จ ผูเรยีนทีส่ามารถประยกุตหลกัการทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏบัิติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ  โดยมีผลงานทั้งหมด  1,546  ผลงาน  จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 1,621  

คน  จัดทําผลงาน  จํานวน  1,470  คน  คิดเปนรอยละ  90.68  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  1.3  ทักษะการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม

ตัวบงชี้  3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน  การเขียน  และการสนทนา

      ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน  และสนทนา 

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพือ่การสือ่สารไดอยางถกูตองเหมาะสม ตามหลกัสตูรในแตละ

ประเภทวชิา  สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทียบจากผูลงทะเบยีนในแตละชัน้ป

ความพยายาม ผูเรยีนทกุสาขาวชิา  ทุกระดับชัน้เรยีน มีการเรยีนรู  ฝกทักษะทางภาษาทกุภาคเรยีน จากการเรยีน     

การสอนในชัน้เรยีน และศูนยวทิยบรกิาร ไดแก หองสมุด ศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง และ       

อนิเทอรเน็ต  มีการบริการใหผูเรียนตลอดวันท่ีเปดทําการ

ความสําเร็จ ผูเรยีนมีทักษะในการสือ่สารดานการฟง  การอาน  การเขยีน  และสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษา      

ตางประเทศ  จากผูเรยีนทกุระดบัชัน้ป  แตละสาขาวชิาท้ังหมด  7,042  คน  ผานเกณฑการประเมนิ  

ในรายวชิา  จาํนวน  6,679  คน  คิดเปนรอยละ  94.85  ผลการประเมินอยูในระดับดี
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ขอกําหนดที่  1.4  ความรูและทกัษะการใชเทคโนโลยท่ีีจาํเปนในการศกึษาคนควาและปฏบัิติงานวชิาชพี  ไดอยาง

เหมาะสม

ตัวบงชี้  4  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และ

ปฏิบัติงานวิชาชพี  ไดอยางเหมาะสม

ความตระหนัก     สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา

คนควา ไดแก อนิเทอรเน็ต และเทคโนโลยใีนการปฏบัิติงานวชิาชพีไดอยางเหมาะสม  เชน การ

เขยีนแผนดวยคอมพวิเตอร การใชโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางวชิาชพี ตามหลกัสตูรในแตละประเภทวชิา 

สาขาวชิา  สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป โดยคิดจากผูท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ในรายวชิาท่ีเกีย่วของ

กับพฤติกรรมการใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เทียบจากผูลงทะเบียนเรียนวิชา

คอมพิวเตอร

ความพยายาม    สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกสาขาวิชา  ทุกระดับ  เรียนรู  ฝกทักษะดานเทคโนโลยีท่ีจําเปน

ในการศึกษาคนควา  และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ความสําเร็จ ผูเรียนมีความสามารถใชความรู  และเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา  และปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  จากผูเรยีน 1,588 คน  มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพิวเตอร  

จาํนวน 1,479  คน  คิดเปนรอยละ  93.14  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  1.5 คุณธรรม  จรยิธรรม  คานยิมทีดี่งามในวชิาชพี  การมบุีคลกิภาพทีเ่หมาะสมและมนษุยสมัพันธท่ีดี

ตัวบงชี้   5    รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

           และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

ความตระหนัก  สถานศึกษาเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม  และมมีนุษยสมัพนัธท่ีดี  โดยครไูดบูรณาการคณุธรรม  จรยิธรรม คานิยมทีดี่งาม

ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ฝกใหมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ไมเกีย่วของกบั

อบายมุข และ สิง่เสพตดิ โดยคิดจากนกัเรยีนนักศึกษาทกุระดบัชัน้  ทุกสาขาวิชา และพิจารณาจาก

1. รอยละของผูเรยีนทีแ่สดงความรบัผดิชอบ โดยใหความรวมมือในกจิกรรมเขาแถวหนาเสาธง

2. รอยละของผูเรียนที่แสดงความมีวนัิย  โดยการแตงกายตามระเบียบ

3. รอยละของผูเรียนที่ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด

ความพยายาม สถานศึกษาพฒันาผูเรยีน  โดยจดักจิกรรมดงัตอไปนี้

1. สงเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมและคานิยมทีพ่งึประสงค

2. ผูสอนบรูณาการคณุธรรม  จรยิธรรม  จรรยาบรรณวชิาชพีในรายวชิาทุกรายวชิา

3. สงเสริมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนทํางานเปนทีม  รวมคิดรวมทํางาน  มีความรับผิดชอบ
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4. สงเสรมิกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรใหผูเรยีน  เชน  อบรมคณุธรรม  จรยิธรรม  เขาคายคุณธรรม    

กิจกรรมดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ  กิจกรรมรณรงคใหความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด

5. สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน

6. มีระบบครท่ีูปรกึษาอบรมดแูลผูเรยีนอยางใกลชดิ  และประสานผูปกครองสมํ่าเสมอ  เพือ่รวม

     แกไขปญหาที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง

7. งานปกครอง  สรางความตระหนกัแกผูเรยีนและครท่ีูปรกึษาดูแล  กาํกบั  ติดตาม  คุณธรรม

จรยิธรรม  ของผูเรียนอยางตอเน่ือง

8. งานโครงการพิเศษสรางความตระหนัก  และตรวจสารเสพติดแกผูเรียนอยางตอเน่ือง

ความสําเร็จ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลกิภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีโดยคิดจาก

1. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขา

แถวหนาเสาธง ตลอดปการศึกษาอยูในเกณฑดี จาํนวน 2,635 คน คิดเปนรอยละ 95.60

2. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความมีวินัย  โดยการแตงกายตามระเบียบ  ตลอดป   

การศึกษา  อยูในเกณฑดี  จาํนวน  2,129  คน  คิดเปนรอยละ  77.24

3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ  ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา  จํานวน  

1  ครั้ง  มีผูไมเกี่ยวของสารเสพติด  จํานวน  2,490  คน  คิดเปนรอยละ  90.34

ดังน้ัน สามารถสรปุในภาพรวมของสถานศกึษาท่ีมีผูเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยม

ท่ีดีงาม  คิดเปนรอยละ  87.72  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวชิาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้  6 รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศกึษา

ความตระหนัก สถานศึกษาไดจดัทําโครงการพฒันาผูสอน ในเรือ่งการวเิคราะหหลกัสตูรในแตละรายวชิา จดัทํา

แผนการสอน/แผนการจดัการเรยีนรูท่ีเนนกระบวนการใหผูเรยีนมีสวนรวมมากทีส่ดุ มีการวดัผล

ประเมินผลตามสภาพจริง และเนนการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน

ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา  เพือ่

นําไปจัดทําแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ  ใหผูเรียนมีสวนรวมใน 

กิจกรรมการเรยีนการสอนมากทีส่ดุ มีการวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิในแตละรายวชิา รวมถงึมี

การใชรปูแบบการวจิยัในชัน้เรยีน
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ความสําเร็จ ผูสาํเรจ็การศกึษาทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศกึษา โดยเทยีบจากผูเรยีน

แรกเขาของแตละสาขาวชิา  จาํนวน  1,162  คน  ผานเกณฑ  จาํนวน  824  คน  คิดเปนรอยละ  

70.91  ผลการประเมนิ อยูในระดับพอใช

ตัวบงชี้  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนกั สถานศึกษากําหนดใหแผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ   มีขอสอบมาตรฐานทีใ่ชในการประเมนิ   ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนนักศึกษาไดรับ

การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสาํเร็จการศึกษาแตละ

ประเภทวชิา และสาขาวิชาทุกระดับ

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังน้ี

1. ผูสอนศึกษาและวเิคราะหหลกัสตูร  มาตรฐานรายวชิาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน

รายวชิาและมาตรฐานวิชาชีพ  จัดใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชา

ในสาขาที่เรียน

2.  ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  และผูเรียนไดรับ

ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชีพทุกระดับชั้นป

3.  ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ

ผูเรียนในชั้นปสุดทายของหลักสูตร

4.  สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ความสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาแตละสาขาวิชา  มีจํานวน  824  คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

จํานวน  804  คน  คิดเปนรอยละ  97.57  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบงชี้  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

        ภายใน 1 ป

ความตระหนัก  เม่ือนักเรยีน นักศึกษา สาํเรจ็การศกึษาในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะตดิตาม นักเรยีน   

นักศึกษาทีมี่งานทาํ / ประกอบอาชพีอสิระ และศกึษาตอภายใน 1 ป  แยกขอมูลแตละประเภทวชิา 

และสาขาวชิา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานสรปุขอมูลใหแผนกวชิา  และงานประกนัคุณภาพฯ   

เพ่ือเกบ็เปนขอมูลผูสาํเรจ็การศกึษา แตละปการศึกษา โดยคิดเปนรอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาทีไ่ด

งานทาํในสถานประกอบการ / ประกอบอาชพีอสิระ  และศกึษาตอ
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ความพยายาม 1.  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชา สูการปฏิบัติจริง

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุงใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน

กิจกรรมตอไปนี้

-  สงเสริมผูประกอบการรายยอย  (SME
2
)

-  สงเสริมอาชีพอิสระ

-  การฝกประสบการณวิชาเรียนในสถานประกอบการ

3.  จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหวางเรียนจากอาชีพท่ีเหมะสม

 4.  ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะ ปฏิบัติงานจาก

ประสบการณจรงิ  และไดรับการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน

ความสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2548  จํานวน  841  คน  ติดตามได  811  คน  ไดงานทํา  

จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ  6.16  ศึกษาตอ  จํานวน  761  คน  คิดเปนรอยละ  93.83  

ของจํานวนที่ติดตามได ดังน้ันรวมผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป  รอยละ  96.43  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ

ตัวบงชี้   9   ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการทีมี่ตอคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค  ดานคณุธรรม จรยิธรรม

                และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก ความพงึพอใจของผูบรหิาร หรอืเจาของสถานประกอบการทีมี่ตอพฤตกิรรมของผูสาํเรจ็การศกึษา

ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานความรู ความสามารถในการปฏบัิติงาน คุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค  เชน  ความรบัผดิชอบ  ความมีวนัิย  ความซือ่สตัย  ความเมตตากรณุา  ความขยนัอดทน  

การมีมนุษยสัมพัมธ  มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม  ไมเกีย่วของกบัอบายมขุ  และสิง่เสพติด  เปนตน

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังน้ี

1.  งานวิจัยฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความสามารถใน

    การปฏิบัติงาน   ความรบัผดิชอบงาน  ความมวีนัิย  ความซือ่สตัย  ความเมตตากรณุา  ความ

ขยันอดทน  การมีมนุษยสัมพันธ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ไมเกี่ยวของกับอบายมุข  และ    

สิ่งเสพติด  เปนตน   สงไปยงัสถานประกอบการ  จํานวน  50  แหง

2. สถานประกอบการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามสงกลับมายังสถานศึกษา 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ไดแบบสอบถามสมบูรณ  จํานวน 38  ฉบับ คิดเปนรอยละ 76.00

ความสําเร็จ สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินอยูใน

ระดับดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

1. รอยละของผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑที่กําหนดตาม

ช้ันป

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป  รอยละ

85.48

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 1

2. รอยละของผูเรียนที่สามารถ

ประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร  และ

คณิตศาสตร

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ

อยางเปนระบบ  รอยละ  90.68

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 2

3. รอยละของผูเรียนมีทักษะ

  การใชภาษาสื่อสารดาน

  การฟง การอาน การเขียน

  และการสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดาน

การฟง  การอาน    การเขียน  และ

การสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษา

ตางประเทศ  รอยละ  94.85

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 3

4.  รอยละผูเรยีนทีมี่ความ

สามารถใชความรูและ

เทคโนโลยทีีจ่าํเปนใน

การศกึษาคนควา และ

ปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา

และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

รอยละ  93.14

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 4

5.  รอยละของผูเรียนที่มี

  คุณธรรม จรยิธรรม

  คานิยมทีดี่งามในวชิาชีพ

  มีบคุลิกภาพที่เหมาะสม

  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยมทีดี่

งามในวชิาชีพ มีบคุลิกภาพที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  รอยละ

87.72

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 5

6. รอยละของผูสําเรจ็

  การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามเกณฑ

   การสําเร็จการศึกษา

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูสําเรจ็การศกึษามีผลสัมฤทธิท์าง

การเรยีนตามเกณฑการสําเรจ็การศกึษา

รอยละ  70.91

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 6
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ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

7. รอยละของผูสําเร็จ

  การศึกษาที่ผานการ

  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  รอยละ  97.57

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 7

8. รอยละของผูสําเร็จ

   การศึกษาที่ไดงานทําใน

   สถานประกอบการ/

   ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาตอภายใน  1  ป

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําใน

สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระ  และศึกษาตอภายใน  1  ป

รอยละ  96.43

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 8

9.  ระดบัความพึงพอใจของ

สถานประกอบการทีมี่ตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานคุณธรรม จรยิธรรม

และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา

ระดับดี  คาเฉล่ีย

4.00 – 5.00

ระดับพอใช คาเฉล่ีย

3.50 –3.99

ระดับปรับปรุง คาเฉล่ีย

1.00 – 3.49

สถานประกอบการมีความพึงพอใจ

ตอคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูสําเร็จการศึกษา  มีคาเฉล่ีย 4.00

แฟมมาตรฐาน

ที่ 1 ตัวบงช้ี 9

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1 รอยละ  88.53

เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง
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จุดเดนของมาตรฐานที่  1

1.  ตัวบงชี้  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2.  ตัวบงชี้  8 รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาท่ีไดงานทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชพีอสิระและศกึษาตอ

                      ภายใน  1  ป

3.  ตัวบงชี้  3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนา

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

4.  ตัวบงชี้  4  รอยละของผูเรยีนทีมี่ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยท่ีีจาํเปนในการศกึษาคนควา และปฏบัิติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม

5.  ตัวบงชี้  2 รอยละของผูเรยีนทีส่ามารถประยกุตหลกัการทางวทิยาศาสตร และคณติศาสตร มาใชแกปญหา

    ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

6.  ตัวบงชี้  5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

7.  ตัวบงชี้  1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป

8.  ตัวบงชี้  9 ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการทีมี่ตอคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค  ดานคุณธรรม  จรยิธรรม

                       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

จุดที่ตองพัฒนา ตัวบงชี ้ 6  รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศกึษา

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบดูแลนักศึกษา  เพื่อแกปญหานักศึกษาออกกลางคัน

2. จัดระบบการแนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูเรียนตามกลุมเปาหมายไดอยางตอเน่ือง

3. การบริหารจัดการการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง  โดยใชสื่อตาง ๆ  จัดนิทรรศการวิชาชีพและวิชาการ     

อาชีวปริทรรศน  แสดงผลงานของผูเรียนประจําป  ในโอกาสตาง ๆ  อยางตอเน่ือง  ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ตลอดจนในสถานประกอบการ

4. ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ
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มาตรฐานที่  2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนด   2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่  2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ

   ของตลาดแรงงาน

ตัวบงชี้ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความตองการของ

          ตลาดแรงงาน

ความตระหนัก 1.  สถานศึกษาไดมีการกาํหนดนโยบายและจดัระบบการปฏบัิติงานในการเปดสอนหลกัสตูร แตละ

ระดบัของสาขาวิชาท่ีเปดสอน  มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศน  และพันธกจิของ

สถานศึกษา  โดยมีการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของการเปดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. 

และ ปวส.

2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ 

และสภาพทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  งานอาชีพ และทองถิ่น มีการประเมินผลการ

ใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข

ความพยายาม 1.   สถานศึกษามีการปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอยางเปนระบบ

 สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา

2.   ผูสอนปรบัปรงุวธีิการสอน เทคนิคการสอน สงเสรมิสนับสนุนการจดักจิกรรมทัง้ในและนอกเวลาเรยีน

3.   จัดหลักสูตรใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น

4. จดักระบวนการเรยีนการสอนอยางมีประสทิธภิาพ รวมถงึกจิกรรมพฒันาประชาธปิไตย ความ    

สอดคลองระหวางการปฏิบัติงานกับนโยบาย ในดานการบริหารและจัดการอยางมีระบบรวม

ถึงการจดัการดานทรัพยากรตาง ๆ  ในการเรียนการสอน  การจัดสื่อ  โสตทัศนูปกรณ

5. การจัดระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ความเชื่อมโยง ประสานนําเอา

ทรพัยากรธรรมชาต ิ ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน

6.   สงเสริมการใชทรัพยากรตาง ๆ  ท่ีมีอยูอยางประหยัดเต็มตามศักยภาพ

7.   สาํรวจความตองการศกึษาตอในสถานศกึษาในสาขาวชิา/สาขางานทีพ่งึพอใจในแตละปการศึกษา

    8.   มีการประเมินผลและรายงานผลการใชหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลกัสูตรตอไป
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ความสําเร็จ 1.  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  อยูในระดับดี  รอยละ  100

2.  สถานศึกษาพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีมี่การพฒันาตามความตองการของตลาดแรงงาน

ระดบั ปวช.  จาํนวน  10  สาขางาน  ระดบั  ปวส.  จาํนวน  12  สาขาวชิา  คิดเปนรอยละ  

100  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  2.2 จดักระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญโดยสงเสรมิใหผูเรยีน ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ

ตัวบงชี ้ 11   ระดบัคณุภาพของการจดัการเรยีนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญในการฝกทักษะ

วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและ

พึงพอใจตอคุณภาพการสอน

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุน  กาํกบั  ดูแล ใหผูสอนจดัทําแผนการจดัการเรยีนรูแบบ

บูรณาการคณุธรรม  จรยิธรรม  หรอืบูรณาการความรูจากรายวชิาตาง ๆ  โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  

มีการจดักจิกรรมการเรยีนรู การใชสือ่การเรยีนรู การวดัและประเมนิผลอยางหลากหลาย เหมาะสม

สอดคลอง กบัผูเรียน  ตามแผนการจดัการเรยีนรู มีการนิเทศการสอน มีการประเมนิผลการสอน

โดยผูเกีย่วของ  มีการประเมนิระดับความพงึพอใจของผูเรยีนตอคุณภาพการสอนของคร ูและนาํผล

มาพฒันาการจดัการเรยีนรู เพือ่ใหผูเรยีนไดพฒันาตนเองตามธรรมชาตเิต็มศักยภาพ  และพึงพอใจ

ตอคุณภาพการสอน

ความพยายาม  1.  ผูสอนจดัการเรยีนการสอน การใชสือ่นวตักรรม  และเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน เพือ่ใหผูเรยีน

เกิดการเรียนรูตามศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติจริง มีการใหฝกปฏิบัติใน

หองเรียน ฝกงานภายในสถานศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการโดยใชวัสดุ เครือ่งมือ 

อปุกรณ  และเรียนรูจากประสบการณจริง

3.  รวบรวมสื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรม  ของผูสอนในแผนกวิชา

4.  ผูสอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดถือตามสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีกําหนดใน

        หลักสูตรของแตละสาขาวิชา

               5.  ผูสอนใชวธีิการประเมนิผลทีห่ลากหลาย โดยเนนการประเมนิตามสภาพจรงิโดยวธีิการ

สมัภาษณ การสงัเกต การรายงาน การมอบหมายงาน การปฏบัิติ แบบองิเกณฑ  แบบรายงาน

คุณลกัษณะ  และนําผลการประเมินไปใช  เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูตอไป

6.  งานวิจัยฯ  ไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู  ใน

ภาพรวมของสถานศึกษา
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ความสําเร็จ 1. ผูสอนจดัการเรยีนรูอยางหลากหลาย สอนตรงตามแผนการจดัการเรยีนรู คิดเปนรอยละ  80.64

2.  ทุกแผนกวิชามีการนิเทศการสอน  จํานวน  71  ครั้ง

3.  ครูมีการประเมินคุณภาพการสอน  โดยผูเรียน  รอยละ  76.34

  4. งานวิจัยฯ ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูทุกคน คาเฉลี่ย 

      (X)  4.37  ระดับดี

5.  ครูนําการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู  รอยละ  70.96

   6.   ครูมีการจัดทําแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชารอยละ  74.19  ผลการประเมิน

   อยูในระดับพอใช

ขอกําหนดที่  2.2 จดักระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญโดยสงเสรมิใหผูเรยีน ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ

ตัวบงชี้  12        รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม

ความตระหนัก  สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดุฝก เครือ่งมือ อปุกรณอยางเพยีงพอและเหมาะสม    

เกดิประโยชนสงูสดุ โดยเทยีบจากงบประมาณทัง้หมด  และจายจริง

ความพยายาม 1. ไดรบัจดัสรรเงนิจากสาํนักนโยบายและแผนการอาชวีศึกษา  (งบอดุหนุน – พืน้ฐาน)  สาํหรบั  

นักเรยีนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

2. ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝายวางแผนฯ  งานวางแผนฯ  งานการเงิน  และงานพัสดุ  ทราบ

3. ฝายวางแผนฯ  และงานวางแผนฯ  นํายอดจัดสรรระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มาจัดสรร     

รอยละ 60 เปนคาวสัดุฝกรายหวั อกีรอยละ 40 นํามาใชเปนการบรหิารจดัการของสถานศกึษา

ตอไป

4. ฝายวางแผนฯ และงานวางแผนฯ  แจงประชมุหัวหนาแผนกวชิา  เพือ่จดัสรร  คาวัสดุฝกของ 

แตละแผนก  แยกระดับ  ปวช. และ  ปวส.

5. หัวหนาแผนกวชิา  นํายอดจดัสรรวสัดุฝกของแผนกไปจดัสรรตามรายวชิา และแจงครผููสอน

รับทราบและใหดําเนินการจัดทําสงเสริมผลผลิต  1  ตามขั้นตอนตอไป

6. ครูผูสอนทํารายงานสงเสริมผลผลิต  2  หลังจากนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียบรอย

7. งานวางแผนฯ  ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ความสําเร็จ สถานศึกษาจดัซือ้วสัดุฝก  อปุกรณสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ  

11.30 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการประเมินอยูในระดับดี
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ขอกําหนดที่  2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา

ตัวบงชี้  13  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ  ดังน้ี

1. จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ  คอมพิวเตอร  จํานวน  40  เครื่องตอหองปฏิบัติการ

2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
3. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และระบบเครือขายใหสามารถใชงานใน
 การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

4. จดัตารางการใชหองปฏบัิติการใหนักศึกษาทกุคนทีเ่รยีนคอมพวิเตอร สามารถใชคอมพวิเตอร
     ไดอยางเพยีงพอ

ความพยายาม สถานศึกษามหีองปฏบัิติการคอมพวิเตอรท่ีมีเครือ่งคอมพวิเตอร  จาํนวน 20  เครือ่งตอหอง  จาํนวน  

6 หองเรยีน  ท่ีสามารถใชในการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถเขามา

ฝกทักษะดานคอมพิวเตอร  ครั้งละ  40  คน  ตอหองเรียน

ความสําเร็จ สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีระบบคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและเหมาะสม

ตามอตัราสวนผูเรยีน : เครือ่งคอมพวิเตอรเปน 2 คน : 1 เครือ่ง  ผลการประเมนิอยูในระดบัพอใช

ขอกาํหนดที ่2.4   จดัสถานทีเ่รยีน สถานทีฝ่กปฏบัิติงาน สถานทีศึ่กษาคนควาใหเหมาะสมกบัสาขาวชิา ท้ังในสถานศกึษา

                     สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ

ตัวบงชี ้ 14 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรยีน อาคารประกอบ หองเรยีน หองปฏบัิติการ ศูนยวทิยบรกิาร

โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

และเกิดประโยชนสูงสุด

ความตระหนัก  สถานศึกษาจดัอาคารเรยีน  อาคารประกอบ  ไดแก  หอประชมุ  โรงอาหาร  หองนํ้า  ฯลฯ หองเรยีน  

หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเทอรเน็ต  

ท่ีมีสือ่หลากหลายมรีะบบการจดัการทีมี่ประสทิธภิาพ เชน ระบบการสบืคน และสามารถรองรบัการ  

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เปนตน โรงฝกงานพื้นท่ีฝกปฏิบัติ  โดยจัดใหมีครุภัณฑ  

และอปุกรณการศึกษาทีเ่พยีงพอ และ/หรอืเหมาะสมกบัแตละสาขาวชิา สภาพแวดลอม สิง่อาํนวย

ความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู
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ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม  ในองคประกอบตอไปนี้

1. การจัดหองเรียน  หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน  ไดแก

-  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่  โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

-  มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่กําหนด

-  มีการติดตามประเมินผลการใชอาคารสถานที่

-  มีการปรับปรุงจากผลการประเมิน

2. การจดัศูนยวทิยบรกิาร  คือ หองสมุด ศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง และหองอนิเตอรเน็ต ไดแก
-  มีสื่อท่ีหลากหลาย

-  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เชน  การสืบคน

-  สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

3. การจัดการครุภัณฑและอุปกรณ  ไดแก
-  จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอนในสถานศึกษา

-  จาํนวนครภัุณฑ และอปุกรณท่ีมีอยูแตละสาขาวชิา เทียบกบัเกณฑ ครภัุณฑมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน

ความสําเร็จ สถานศึกษาจดัอาคารเรยีน อาคารประกอบ หองเรยีน  หองปฏบัิติการ  ศูนยวทิยบรกิาร  โรงฝกงาน

พื้นท่ีฝกปฏิบัติเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด

อยูในระดบัดี  3  องคประกอบ  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู

ตัวบงชี ้ 15   ระดบัคณุภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม สิง่อาํนวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การเรียนรูในสถานศึกษา

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ  ดังน้ี

1. มอบหมายหนาท่ีนักการภารโรงดูแลอาคารเรียน  และพื้นท่ีสวนรวมของสถานศึกษา

2. คําสั่งแตงตั้งผูสอน ดูแลความสะอาดเรียบรอย  บริเวณชั้นเรียน  หองปฏิบัติการ  โดย

ใหผูเรียนมีสวนรวม

3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับเปนท่ี 

พักผอนของผูเรียน

4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค  ระบบปองกันมีความปลอดภัย
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ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังน้ี

1. กาํกบั  ติดตาม  นักการภารโรง  ดูแลอาคารเรยีน  และพืน้ท่ีสวนรวมของสถานศกึษาอยาง 

ตอเน่ือง

2. มอบหมายใหคร ู และนกัเรยีนนักศึกษา  ดูแลความสะอาดของหองเรยีน  หองปฏบัิติการ  

กอน – หลงั  เขาหองเรยีน

3. ปรับปรุงภูมิทัศน  ปลูกตนไม  เพิ่มขึ้น

4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผอนและจัดซื้อโตะเกาอี้  เพื่อเปนท่ีพักผอนของผูเรียน

5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

ความสําเร็จ สถานศึกษาจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม สิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใน

สถานศึกษา  รอยละ  89.29  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ตัวบงชี้  16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ความตระหนัก 1.  สถานศึกษาไดจดัทําคําสัง่ใหบุคลากรเขารบัการอบรม การประชมุสมัมนาทางวชิาการ การศึกษา

ดูงาน  การทัศนศึกษา  และการศึกษาตอ

2.  บุคลากรที่ไดเขารับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  รายงานใหสถานศึกษาทราบ

ความพยายาม     บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาท่ีรบัผิดชอบในรูปแบบของการ

ฝกอบรม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การทัศนศึกษา  และการศึกษาตอ

อยางสมํ่าเสมอ  ท้ังภายในสถานศึกษาที่จัด  และหนวยงานภายนอกที่จัด

ความสําเร็จ บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 94.89

ผลการประเมนิอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่ 2.7  ระดมทรพัยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาท้ังในระบบและทวภิาคี

     อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้  17  จาํนวนครัง้หรอืปรมิาณในการระดมทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ความตระหนัก  การระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

เชน  การเปนวิทยากรใหความรู  สนับสนุนเงิน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร  เปนตน  

เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ  ดังน้ี

1.  การระดมทรัพยากร  บุคคลเปนวิทยากรใหความรู  จํานวน  127 ครั้ง

2.  การสนับสนุนเงนิเพือ่ใหการจดัการศึกษา จาํนวน 38 ครัง้ เปนเงนิ 22,252,954.90  บาท

3.  หนวยงานภายในและภายนอกบรจิาคครภัุณฑ เพือ่สนับสนุนการจดัการศึกษา จาํนวน

     5  ครัง้   จํานวน   18   รายการ  เปนเงิน  142,000.00  บาท

   4.  มีการประสานการใชครภัุณฑทางการศกึษาและวสัดุอปุกรณอืน่ๆ รวมกนั จาํนวน 23 ครัง้

ความสําเร็จ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 193 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่ 2.7  ระดมทรพัยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาท้ังในระบบและทวภิาคี

     อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี ้  18   จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

          และระบบปกติ

ความตระหนัก  1.  สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

2.   สาํรวจสถานประกอบการ ประสานความรวมมือในการจดัการฝกงานของนักเรยีนนักศึกษาระบบปกติ

3. รวบรวมจาํนวนสถานประกอบการทัง้ภาครฐัและเอกชน ท่ีรวมจดัการเรยีนการสอน ท้ังระบบปกต ิ    

และระบบทวภิาคี

ความพยายาม 1. ไดรบัความรวมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศกึษาและวางแผนการจดัการฝกงาน

                   ในระบบปกติ  และฝกอาชีพในระบบทวิภาคีเปนอยางดี

2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานเปนจํานวนมาก

3.  สถานประกอบการแจงความจาํนงคขอรบันักศึกษาฝกงานตลอดทกุภาคเรยีนในบางสาขาวชิา

4.  วางแผนการจดัการศึกษารวมกบัสถานประกอบการไดตรงกบัความตองการของ

                     สถานประกอบการ  และตลาดแรงงาน

5.  สถานประกอบการไดรับนักศึกษาฝกงาน  ตามจํานวนที่ตองการ

6.  นักศึกษาทุกคนไดรับการฝกงานในสถานประกอบการครบหลักสตูรกอนสําเร็จการศึกษา

ความสําเร็จ จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝกงาน รวมเปนจํานวน 303  

แหง  ผลการประเมนิอยูในระดับดี
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ขอกําหนดที่ 2.7   ระดมทรพัยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาท้ังในระบบและทวภิาคี

      อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี ้ 19  จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ท่ีมีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน

ความตระหนัก  สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน   ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น  และ

สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับสาขาวิชา  

ในการพัฒนาผูเรียน

ความพยายาม ทุกสาขาวชิาจดัใหมีผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวฒิุและภูมิปญญาทองถิน่ หรอืผูมีความรูจากหนวยงาน  

ภายนอก และชมุชน ใหความรวมมือกบัสถานศกึษาในการเปนวทิยากร  ใหความรูและพฒันาผูเรยีน

ท้ังปการศึกษา

ความสําเร็จ สถานศึกษามกีารจดัหาผูเชีย่วชาญ/ผูทรงคณุวฒิุ/หรอืภูมิปญญาทองถิน่มารวมในการพฒันา ผูเรยีน

ได  13  สาขาวิชา  จํานวน 206 คน รวมจํานวนชั่วโมง 482  ชั่วโมง  คิดเปนอัตราสวน 1 

คน ตอ 2 ชั่วโมง 23 นาที คิดเปนรอยละ 92.86 ของสาขาวิชาท่ีจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผลการ

ประเมินอยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรพัยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาท้ังในระบบและทวภิาคี

     อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี ้ 20   อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษามีผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครปูระจาํ พนักงานของรฐั ครจูางทีส่ถานศึกษาทาํสญัญาจาง

ตอเน่ืองไมนอยกวา  1  ภาคเรียน  ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา

ความพยายาม สถานศึกษามีผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพท้ังหมด  65  คน  จํานวน  13  สาขาวิชาท่ีเปดสอน  

จํานวนผูเรียนมีท้ังหมด  2,756  คน  คิดอัตราสวนโดยภาพรวม  ผูสอนตอผูเรียน  1 :  42

ความสําเร็จ สถานศึกษาจัดผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรยีนตามเกณฑ ผูสอน  1  คน  ตอ   

ผูเรียนไมเกิน  35  คน  จํานวน  8  สาขาวิชา  จาก  13  สาขาวิชา  คิดเปนรอยละ 61.54  

ผลการประเมินอยูในระดับพอใช
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ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรพัยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาท้ังในระบบและทวภิาคี

     อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี ้ 21   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

ความตระหนัก  สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษา    

ทําสัญญาจางตอเน่ือง  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน  ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา

ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจํา  70  คน  ครูจางสอน  23  คน  รวม  93 คน จํานวนนักเรียน      

นักศึกษา  ท้ังหมด  2,756  คน

ความสําเร็จ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  คิดเปน  1 : 29  ผลการประเมินอยูในระดับพอใช
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ของสถานศกึษา

   ที่มีการพัฒนาตามความ

  ตองการของตลาดแรงงาน

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 75 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74

ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ของสถานศึกษาท่ีมี

การพัฒนาตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน รอยละ 100

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวบงช้ี

10

11.  ระดับคุณภาพของการ

   จัดการเรียนรูอยาง

   หลากหลาย โดยเนนผูเรยีน

   เปนสําคัญในการฝกทักษะ

วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง  

เ พ่ือให ผู เ รียนได พัฒนา

ตามธรรมชาต ิเตม็ตาม

   ศักยภาพและพึงพอใจ

   ตอคุณภาพการสอน

ระดับดี  ปฏิบัติตาม  ขอ 1-5

และมีขอ 6  รอยละ 80 – 100

ระดับพอใช ปฏิบัติตามขอ 1-5

และมขีอ 6  รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติไมครบ

ทุกขอ  หรือครบทุกขอ  และมี

ขอ 6  รอยละ  1 – 59

คุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ

ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝก  

ปฏบิตัจิริง และพึงพอใจตอคุณภาพ

การสอน  ปฏิบัติได 1-5 ขอ และมี 6 

ขอ รอยละ 74.19

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

11

12.  รอยละของงบประมาณที่

    สถานศึกษาจดัซือ้วสัดุฝก

    อุปกรณสําหรับการจัด

   การเรียนการสอนอยาง

    เหมาะสม

ระดับดี มากกวารอยละ 10

ระดับพอใช รอยละ 7 – 10

ระดับปรับปรุง นอยกวา

รอยละ 7

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม  คิดเปนรอยละ 11.30 ของ

งบประมาณทั้งหมด

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวบงช้ี

12

13. ระดับความเหมาะสมและ

   พอเพียงของระบบ

   คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา

ระดับดี  ผูเรียน : คอมพิวเตอร

1 คน : 1 เครื่อง

ระดับพอใช  ผูเรียน :

คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง

ระดับปรับปรุง  ผูเรียน :

คอมพิวเตอร  3 คน : 1 เครื่อง

ระดับความเหมาะสมและพอเพียง

ของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา  ผูเรียน : คอมพิวเตอร

2  คน  :  1  เครื่อง

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

13
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ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

14.  ระดับความเหมาะสมใน

   การจัดอาคารเรียน อาคาร

   ประกอบ หองเรียน

   หองปฏิบัติการ

   ศูนยวิทยบริการ

   โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝก

   ปฏบิตังิานเหมาะสมกบัวชิา

   ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ

   ตอการเรียนรู และ

   เกิดประโยชนสูงสุด

ระดับดี   ผลการตัดสินแตละ

องคประกอบในระดับดี 2ใน 3

ระดบัพอใช ผลการตดัสินแตละ

องคประกอบในระดับพอใช 

ทั้ง  3  องคประกอบ  หรอื

ผานเกณฑในระดับดี 1 องค

ประกอบ พอใช  2 องคประกอบ

ระดบัปรบัปรงุ ผลการตดัสินทกุ

องคประกอบอยูในระดับปรับ

ปรุงทั้ง 3 องคประกอบ หรือ 

มี อ งค ป ระกอบหนึ่ ง อยู ใน

ระดับปรับปรุง

องคประกอบที่ 1  ปฏิบัติทุกขอ

อยูในระดับดี

องคประกอบที่ 2  ปฏิบัติทุกขอ

อยูในระดับดี

องคประกอบที่ 3 ปฏิบัติรอยละ 100

อยูในระดับดี

ผลการประเมินทั้ง 3 องคประกอบ

อยูในระดับดี

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวบงช้ี

14

15. ระดับคุณภาพการจัด

   ระบบความปลอดภัยของ

   สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย

   ความสะดวก  ที่เอื้อตอ

   การเรียนรูในสถานศึกษา

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัยของสภาพแวดลอม

ส่ิงอํานวยความสะดวก  ที่เอื้อตอ

การเรียนรูในสถานศึกษา รอยละ  

89.29

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

15

16. รอยละของบุคลากร

   ภายในสถานศึกษาที่ไดรับ

   การพัฒนาตามหนาที่ที่

   รับผิดชอบ

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนาตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ  

รอยละ  94.89

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวบงช้ี

16

17. จาํนวนครัง้หรอืปรมิาณใน

   การระดมทรพัยากรจาก

   แหลงตาง ๆ  ทัง้ภายในและ

   ภายนอกสถานศกึษา  เพ่ือ

   สนับสนุนการจัดการศึกษา

   อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับดี  20 ครั้งข้ึนไป

ระดับพอใช  15 – 19 ครั้ง

ระดับปรับปรุง  1 – 14  ครั้ง

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  เ พ่ื อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสทิธิภาพ จํานวน 193 ครั้ง

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

17

18. จํานวนสถานประกอบการ

ที่มีการจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา  จัดการศึกษา

   ระบบทวิภาคีและระบบ

ปกติ

ระดับดี  20  แหงข้ึนไป

ระดับพอใช  11 – 19  แหง

ระดับปรับปรุง 1 – 10  แหง

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา

จดัการศกึษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ

จํานวน  303  แหง

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

18
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ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

19. จาํนวนคน – ช่ัวโมง ของ

    ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคณุวฒุิ

    หรอืภูมิปญญาทองถิน่ ทีมี่

    สวนรวมในการพฒันาผูเรยีน

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

สาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเช่ียวชาญ

มารวมในการพฒันาผูเรยีน 13 สาขาวชิา

คิดเฉล่ียได  1 คน  :  2 ช่ัวโมง 23 

นาที  คิดเปนรอยละ 92.86

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

19

20. อัตราสวนของผูสอนประจํา

   ที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอ

   ผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 60 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

สาขาวิชาที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิ

ทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ

ผูสอน  1  คน  ตอผูเรียนไมเกิน  35  

คน  รอยละ  61.54

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

20

21.อัตราสวนของผูสอนประจํา

   ตอผูเรียน

ระดับดี  ผูสอน  1  คน  ตอ

ผูเรียนนอยกวา  25  คน

ระดับพอใช  ผูสอน  1 คน

ตอผูเรียน  26 – 30  คน

ระดับปรับปรุง  ผูสอน  1  คน

ตอผูเรียนมากกวา  30  คน

อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  

คิดเปน  1 : 29

แฟมมาตรฐาน

ที่ 2  ตัวบงช้ี

21

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 รอยละ  87.61

เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง

จุดเดนของมาตรฐานที่  2

1.  ตัวบงชี้  10   ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน

2.  ตัวบงชี้  12  รอยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจดัซือ้วสัดุฝก อปุกรณสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน

           อยางเหมาะสม

3.  ตัวบงชี้  14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ

ศูนยวทิยบรกิาร  โรงฝกงาน  พืน้ท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรยีน  มีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการ

เรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด
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4.  ตัวบงชี้  17 จาํนวนครัง้หรอืปรมิาณในการระดมทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

5.  ตัวบงชี้  18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกติ

6.  ตัวบงชี ้  16      รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

7.  ตัวบงชี้  19 จํานวนคน–ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน

8.  ตัวบงชี้  15 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม  สิง่อาํนวยความสะดวกที่เอื้อตอ

                      การเรียนรูในสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

1.  ตัวบงชี้  20 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

2.  ตัวบงชี้  13 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

3.  ตัวบงชี้  21  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

4.  ตัวบงชี้  11     ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝก

ทักษะวิชาชีพ  มีการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและ

พึงพอใจตอคุณภาพการสอน

แนวทางการพัฒนา

1. จดัหา/ระดมทรพัยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ เพือ่พฒันาผูเรยีนในสาขาวชิาท่ีขาดครท่ีูมีคุณวฒิุ

ทางวชิาชพี  ในสาขาวิชาท่ีมีผูเรียนมาก

2. จดังบประมาณในการจดัซือ้จดัหา ครภัุณฑ ระบบคอมพวิเตอร เพือ่ใชในการเรยีนการสอนอยางทัว่ถงึ
เหมาะสมและเพยีงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา

3. พฒันาครใูหมีการจดัการเรยีนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญในการฝกทักษะวชิาชพี มีการฝก

ปฏิบัติจรงิ  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน  

โดยเฉพาะแผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ซึ่งมีผลในการดําเนินการคอนขางต่ํา
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนด  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้

ขอกําหนดที่  3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้  22  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดจดัใหผูเรยีนทกุคน (ท้ังกลุม/หอง) พบครท่ีูปรกึษา เพือ่ดูแล ติดตามใหคําปรกึษา  

แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา นอกเหนือจากการที่     

ผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา เปนรายบคุคล โดยกาํหนดใหครท่ีูปรกึษา พบนักเรยีนนักศึกษาในทีป่รกึษา

สปัดาหละ  1  ครัง้  และบนัทึกการพบครูท่ีปรึกษาสงงานปกครองในสัปดาหถัดไป

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังน้ี

1.  ครูทุกคนมีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษา

2.  จัดประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา

3.  ครูท่ีปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา  ทุกสัปดาห

4.  จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาใหเปนไปในแนวเดียวกัน

5.  มีการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาใหท่ีปรึกษาอยางครบถวน

6.  สรุปรายงานผลการพบที่ปรึกษาของครูทุกคนตอสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน

7.  สถานศึกษาทราบผลการปฏบัิติงานของครท่ีูปรกึษา เพือ่นําไปปรบัปรงุในปการศึกษาตอไป

ความสําเร็จ ครท่ีูปรกึษาพบผูเรยีนทกุสาขาวชิาท้ัง 2 ภาคเรยีน เฉลีย่ในภาพรวม จาํนวน 27 ครัง้ ผลการประเมนิ  

อยูในระดับดี

ขอกําหนดที่  3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้   23  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

ความพยายาม  สถานศึกษาจดัใหบรกิารตรวจสอบสารเสพตดิ สิง่เสพตดิชนิดรายแรง  เชน ยาบา เฮโรอนี  เปนตน

ใหแกผูเรียนทั้งหมด  โดยจัดตลอดปการศึกษา

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสุขภาพ

ประจําปทุกชั้นป  ปการศึกษาละ 1  ครั้ง และงานโครงการพิเศษไดดําเนินการตรวจสารเสพติด

ใหกับนักเรียน  นักศึกษาที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
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ความสําเร็จ สถานศึกษาจดับรกิารตรวจสอบสารเสพตดิใหกบัผูเรยีน  1  ครัง้  จาํนวน  2,490  คน ตอผูเรยีน    

ท้ังหมด  2,756  คน  คิดเปนรอยละ  90.34  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ตัวบงชี้  24   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก  ผูเรียนที่ออกกลางคัน  โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณีอื่น

เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน  นักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังน้ี

1.  งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงคลาออกพรอมแจงเหตุผล

2.  ครท่ีูปรกึษา แจงผูเรยีนทีข่าดตดิตอกนัเกนิ  15 วนั  กบังานทะเบยีนเพือ่ประกาศพนสภาพ

3.  งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไมผานเกณฑท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละป

                              เพื่อประกาศพนสภาพ

ความสําเร็จ ผูเรียนที่ออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเขา  โดยมีผูเรียนแรกเขาจํานวน  2,756 คน  ผูเรียน

ปจจุบันจํานวน  2,407  คน  มีผูออกกลางคันจํานวน  350  คน  คิดเปนรอยละ  12.69    

ผลการประเมินอยูในระดับดี

ตัวบงชี้  25  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม  

ท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

ความตระหนกั สถานศึกษามีการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  กจิกรรมพฒันาผูเรยีนที ่     

สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียน  ทุกสาขาวิชา

ความพยายาม ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ใหกับผูเรียนตลอดปการศึกษา

ความสําเร็จ สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมครบทั้ง  3  ดาน  มีจํานวน  13  สาขาวิชา  จาก 14  สาขาวิชา  

คิดเปนรอยละ  92.86  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ตัวบงชี้  26        จาํนวนครัง้และประเภทของกจิกรรมทีส่งเสรมิการอนรุกัษสิง่แวดลอม วฒันธรรม ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความตระหนัก สถานศึกษารวมมือกับหนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  อีกท้ังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคตามที่สถานประกอบการตองการ



53

ความพยายาม สถานศึกษาใหความรวมมือและไดรบัความรวมมือกบัหนวยงานและชมุชน ท้ังภาครฐัและเอกชนใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไดแก

1.  กิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม  และบําเพ็ญประโยชน

2.  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

3.  กิจกรรมวัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.  กจิกรรมเสรมิสรางความรบัผดิชอบ ความเปนผูนํา และพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมดานตาง ๆ

ความสําเร็จ สถานศึกษาสามารถปฏบัิติงาน  โดยดําเนินงานตามกจิกรรมทกุกจิกรรมรวมจาํนวน 262 ครัง้  ซึง่มีผู

เรยีนทุกสาขาวิชาท่ีเขารวมดําเนินการ  คิดเปนรอยละ  100  ของสาขาวิชา  ผลการประเมินอยู

ในระดับดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

22.  จํานวนครั้งของการจัดให

   ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

ระดับดี มากกวา  25  ครั้ง

ระดับพอใช 20 – 25  ครั้ง

ระดับปรับปรุง นอยกวา 20 ครั้ง

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครู

ที่ปรึกษา จํานวน 27  ครั้ง

ตอปการศึกษา

แฟมมาตรฐาน

ที่ 3  ตัวบงช้ี

22

23. จํานวนครั้งของการจัด

   บริการตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียน

ระดับดี  1  ครั้งตอป  ผูเรียน

ไดรับตรวจ รอยละ 90 - 100

ระดับพอใช  1 ครั้งตอป

ผูเรียนไดรับการตรวจ

รอยละ 80 – 89

ระดับปรับปรุง 1 ครั้งตอป

ผูเรียนไดรับการตรวจ

รอยละ  1 – 79  หรือ

ไมมีการตรวจ

สถานศึกษาจัดบริการตรวจ

สารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 

ครั้ง  ผูเรียนไดรับการตรวจ

รอยละ 90.34

แฟมมาตรฐาน

ที่ 3  ตัวบงช้ี

23

24.  รอยละของผูเรียนที่

   ออกกลางคันเม่ือเทียบกับ

   แรกเขา

ระดับดี  รอยละ 1 - 30

ระดับพอใช  รอยละ  31–40

ระดับปรับปรุง มากกวา

รอยละ 40

ผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับ

แรกเขา  รอยละ 12.69

แฟมมาตรฐาน

ที่ 3  ตัวบงช้ี

24

25.  จํานวนครั้งและประเภท

  ของกิจกรรมที่สงเสริม

  ดานวิชาการ คุณธรรม

  จริยธรรม  และคานิยม

  ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง

  ดานบุคลิกภาพและ

  มนุษยสัมพันธ

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 75 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74

สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรม

ทั้ง  3  ดาน  จํานวน  13  สาขาวิชา 

คิดเปนรอยละ  92.86

แฟมมาตรฐาน

ที่ 3  ตัวบงช้ี

25

26. จํานวนครั้งและประเภท

  ของกิจกรรมที่สงเสริม

  การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม

  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับดี รอยละ 80 –100

ระดับพอใช รอยละ 75 – 79

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74

ทุกสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรม

ทั้งภายใน และภายนอกครบทั้ง 2  

ดาน  คิดเปนรอยละ  100

แฟมมาตรฐาน

ที่ 3  ตัวบงช้ี

26

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3 รอยละ  96.64
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เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง

จุดเดนของมาตรฐานที่  3

1.  ตัวบงชี้  22  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

2.  ตัวบงชี้  24 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา

3.  ตัวบงชี้  26 จาํนวนครัง้และประเภทของกจิกรรมทีส่งเสริมการอนุรกัษสิง่แวดลอม  วฒันธรรม  ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.  ตัวบงชี้  25  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

            ท่ีดีงามในวชิาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

5.  ตัวบงชี้  23   จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

จุดที่ตองพัฒนา ไมมี

แนวทางการพัฒนา

สถานศึกษามีมาตรการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียนทุกคนตลอดปการศึกษา  โดยมีการตรวจอยาง

ตอเน่ือง  อยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง
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มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม

ขอกําหนด  4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้

ขอกําหนดที่  4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้  27  จาํนวนและประสทิธผิลของกจิกรรม/โครงการทีใ่หบรกิารวชิาชพีและสงเสรมิ ความรูในการพฒันา

ชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพ่ือการประกอบอาชีพของ

ประชาชน

ความตระหนัก   1.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่หบรกิารวชิาชพีพรอมท้ังใหความรู  และคาํแนะนาํ

ในการดูแลบาํรงุรกัษา  เชน  ศูนยซอมสรางเพือ่ชมุชน  โครงการอาชีวบริการ  เปนตน

2. สถานศึกษามีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

เชน โครงการ 108 อาชพี โครงการถนนอาชพี  คาราวานแกจน โครงการฝกอบรมวชิาชพีระยะสัน้

เปนตน

3. ทุกกิจกรรม/โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

4. โครงการทีมี่ประสทิธผิล หมายถงึ โครงการทีดํ่าเนินงานไดผลตามเปาหมาย และวตัถปุระสงค 

ท่ีกาํหนดไว จาํนวนและประสทิธผิลของกจิกรรม/โครงการทีใ่หบรกิารวชิาชพีและ สงเสรมิ

ความรู ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อ

การประกอบอาชพีของประชาชน

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. จัดทําระเบียบวิธีการปฏิบัติ
3. ประสานงานกับกลุมเปาหมาย , บุคคลเปาหมาย
4. เตรียมการดําเนินการ
5. ดําเนินการตามโครงการจดัฝกอบรมอาชพีใหแกประชาชน กลุมผูสนใจ ไดแก โครงการ  

ฝกอบรมอาชพีอสิระ (โครงการ 108 อาชพี), โครงการถนนอาชพี, โครงการคาราวานแกจน,

โครงการฝกวชิาชพีใหแกหนวยงานอืน่ ๆ, โครงการฝกอาชพีกจิกรรมสนบัสนุนพระราชดาํริ

6. สรุปผลและรายงานผลตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
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ความสําเร็จ ชุมชน สังคม ไดรับการถายทอดความรูดานวิชาชีพ และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชวีติ และสงัคมใหดีขึน้ สถานศึกษาสามารถปฏบัิติงานตามโครงการตาง ๆ ท่ี

กาํหนดไว จาํนวน  25  โครงการ/กจิกรรม  จาํนวนครัง้ทีไ่ปจดักจิกรรม  25 ครัง้  ผลการประเมนิ

อยูในระดับดี

ขอกําหนดที่ 4.2  จดัสรรงบประมาณเพือ่การบรกิารวชิาชพีอยางเปนระบบและสอดคลองกบัแผนการบรกิารวชิาชพี

ท่ีกําหนด

ตัวบงชี้  28     รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ

ของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด

ความตระหนัก งบประมาณทีใ่ชจรงิในการดาํเนินการกจิกรรม/โครงการบรกิารวชิาชพีและฝกทักษะวชิาชพีตอ

งบประมาณทีส่ถานศึกษาไดรบัจดัสรรจากตนสงักดัและหนวยงานอืน่ท้ังหมด

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษาดําเนินการดังน้ี

1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ  งานหลักสูตรพิเศษ  งานแผนงบประมาณฯ

  และงานการเงิน  รับทราบ

              2.  งานหลักสูตรพิเศษดําเนินการประชุมผูท่ีเกี่ยวของทราบ  เพื่อดําเนินการตอไป

3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําป

ความสําเร็จ สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จายจริงตอ

งบประมาณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  2.43  ผลการประเมินอยูในระดับดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

27. จาํนวนและประสทิธผิลของ

   กิจกรรม/โครงการทีใ่ห

   บรกิารวชิาชีพและสงเสรมิ

   ความรูในการพัฒนาชุมชน

   และทองถิ่น และกิจกรรม/

   โครงการฝกทักษะวิชาชีพ

   เพ่ือการประกอบอาชีพ

   ของประชาชน

ระดับดี มากกวา 12 กิจกรรม/

โครงการ

ระดับพอใช 10 – 12 กิจกรรม/

โครงการ

ระดับปรับปรุง นอยกวา  10

กิจกรรม/โครงการ

สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ  

ที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชน และ 

ทองถิ่น  และฝกทักษะวิชาชีพ  เพ่ือ

ประกอบอาชีพของประชาชนได

จํานวน  25  กิจกรรม/โครงการ

แฟมมาตรฐาน

ที่ 4  ตัวบงช้ี

27

28. รอยละของงบประมาณใน

   การจัดกิจกรรม/โครงการ

   ที่ใหบริการวิชาชีพและ

   สงเสรมิความรูในการพฒันา

   ชุมชนและทองถิ่น  และ

   กิจกรรม/โครงการ

   ฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือ

   การประกอบอาชีพของ

   ประชาชนตองบประมาณ

   ทั้งหมด

ระดับดี  มากกวารอยละ 0.20

ระดับพอใช  รอยละ 0.11-0.20

ระดับปรับปรุง  นอยกวารอยละ

0.11

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/ 

โครงการ  ที่ใหบริการวิชาชีพ

คิดเปนรอยละ  2.43  ของงบประมาณ

ที่จายจริงตองบประมาณทั้งหมด

แฟมมาตรฐาน

ที่ 4 ตัวบงช้ี

28

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4 รอยละ  100

เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง
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จุดเดนของมาตรฐานที่  4

1.  ตัวบงชี้  27  จาํนวนและประสทิธผิลของกจิกรรม/โครงการทีใ่หบรกิารวชิาชพีและสงเสรมิความรูในการพฒันา

ชุมชน และทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน

2.  ตัวบงชี้  28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ

ของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด

จุดที่ตองพัฒนา    ไมมี

แนวทางการพัฒนา

การบริหารงบประมาณควรพัฒนาใหมีสภาพคลอง กระจายและสอดคลองกับกิจกรรมที่จัดตลอดทั้งป

การศึกษา
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มาตรฐานที่  5 นวัตกรรมและการวิจัย

ขอกําหนด  5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้

ขอกําหนดที่  5.1 สงเสรมิ  สนบัสนนุใหมีการสรางและพัฒนานวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวจิยั  และโครงงาน

ท่ีนาํไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ

ตัวบงชี้  29   จาํนวนนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยัและโครงงานทีน่าํไปใชประโยชนในการพฒันาการเรยีน

การสอน การประกอบอาชพีและ/หรอืการพัฒนาชมุชน ทองถิน่ และประเทศซึง่นาํไปสูการแขงขนั

ในระดบัชาติ

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรยีน มีการสรางและพฒันานวตักรรม สิง่ประดษิฐ 

งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ  

และการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ

ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอน

ความสําเร็จ จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  จัดทําโดยครูผูสอน  จํานวน  44  

ผลงาน  ผูเรียน  จํานวน  116  ผลงาน  รวมทุกสาขาวิชา  คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน

อยูในระดับดี

ขอกาํหนดที ่  5.2 จดัสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยั และโครงงาน

ท่ีนาํไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ

ตัวบงชี ้ 30   รอยละของงบประมาณทีใ่ชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ  เพื่อใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัด

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา  ดําเนินการดังน้ี

1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานวางแผนฯ  งานการเงิน

2.  ฝายแผนงานฯ  แจงงานวิจัยฯ ทราบ

3.  งานวิจัยฯ  แจงประชุมผูท่ีเกี่ยวของทราบ  เพื่อดําเนินการตอไป

4.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ครูและผูเรียนไดมีโอกาสสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และ

โครงงานทัง้ทีไ่ปอบรมเพือ่จดัทํา และนาํมาขยายผลแกครแูละนกัเรยีนในสถานศกึษา  และผูสนใจใน

ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด  รวมทั้งการนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตลอดปการศึกษา

ความสําเร็จ รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  2.28  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกาํหนดที ่ 5.3 จดัการเผยแพรขอมูลเกีย่วกบัการสรางและพฒันานวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวจิยั  และโครงงาน

 ท่ีนาํไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ

ตัวบงชี้  31  จาํนวนครัง้และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกบันวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยั และ

โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงงาน  ดวยวิธีการใชสื่อท่ีหลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร 

นิทรรศการ  ประชุม  สัมมนาวิชาการ  การนําเสนอผลงาน  และการเผยแพรทางอินเทอรเน็ต

ความพยายาม เอกสาร/รายงานชองทางและความถีข่องการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกีย่วกบันวตักรรม สิง่ประดษิฐ

งานวจิยั และโครงงาน ดวยวธีิการใชสือ่ท่ีหลากหลาย ไดแก โทรทศัน หนังสอืพมิพ จดันิทรรศการ

ในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ  โดยนําเสนอผลงานและการเผยแพรทางอินเทอรเน็ต

ความสําเร็จ  จาํนวนครัง้ของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกบันวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยั และโครงงาน  

จํานวน  11  ครั้ง  ผลการประเมินอยูในระดับดี



62

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

29. จํานวนนวัตกรรม

   ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและ

   โครงงานที่นําไปใช

   ประโยชนในการพฒันาการ

   เรยีนการสอน  การประกอบ

   อาชีพและ/หรอืการพัฒนา

   ชุมชน  ทองถิน่ และประเทศ

   ซึง่นาํไปสูการแขงขันใน

   ระดบัชาติ

ระดับดี รอยละ  80 - 100

ระดับพอใช รอยละ  75 - 79

ระดับปรับปรุง รอยละ  1 - 74

ผูเรยีนและผูสอนจดัทาํนวตักรรม

ส่ิงประดษิฐ งานวจิยัและโครงงานที่นํา

ไปใชประโยชนในการพฒันาการเรยีน

การสอน การประกอบอาชพีและ/หรอื

การพัฒนาชุมชน  ทองถิน่ และประเทศ  

ซึง่นาํไปสูการแขงขันในระดบัชาติ

ทกุสาขาวชิา  คิดเปนรอยละ  100

แฟมมาตรฐาน

ที่ 5  ตัวบงช้ี

29

30. รอยละของงบประมาณทีใ่ช

   ในการสราง  พัฒนา  และ

   เผยแพรนวตักรรม

   ส่ิงประดษิฐ  งานวิจัย   และ

   โครงงานตองบประมาณ

   ทั้งหมด

ระดับดี  มากกวารอยละ 1.00

ระดับพอใช รอยละ 0.50 – 1.00

ระดับปรับปรุง  นอยกวารอยละ

0.50

งบประมาณทีใ่ชในการสรางพัฒนา

 และเผยแพรนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ

 งานวจิยั  และโครงงานตองบประมาณ

ทั้งหมด  รอยละ 2.28

แฟมมาตรฐาน

ที่ 5  ตัวบงช้ี

30

31.  จาํนวนครัง้และชองทาง
   การเผยแพรขอมูลขาวสาร

   เก่ียวกบันวตักรรม

   ส่ิงประดษิฐ  งานวจิยั  และ

   โครงงานที่นําไปใชใน

   การพัฒนาการเรียน

   การสอน  ชุมชน  สังคม

   และประเทศชาติ

ระดับดี  มากกวา  4  ครั้ง

ระดับพอใช  3 – 4 ครั้ง

ระดับปรับปรุง นอยกวา 3 ครั้ง

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกีย่วกบันวตักรรม

ส่ิงประดษิฐ งานวจิยั และโครงงานทีนํ่า

ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จํานวน  11  ครั้ง

แฟมมาตรฐาน

ที่ 5  ตัวบงช้ี

31

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5 รอยละ  100

เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง
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จุดเดนของมาตรฐานที่  5

1.  ตัวบงชี้  29  จาํนวนนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานวจิยัและโครงงานทีนํ่าไปใชประโยชนในการพฒันาการเรยีน

การสอนการประกอบอาชพีและ/หรอืการพฒันาชมุชน  ทองถิน่  และประเทศซึง่นําไปสูการแขงขนั

ในระดบัชาติ

2.  ตัวบงชี้  30 รอยละของงบประมาณทีใ่ชในการสราง  พฒันา  และเผยแพรนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวิจัย

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด

3.  ตัวบงชี้  31 จาํนวนครัง้และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกบันวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวจิยั     

และโครงงาน  ท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ

จุดที่ตองพัฒนา    ไมมี

แนวทางการพัฒนา

1. สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา  และจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนานวัตกรรม

สิง่ประดษิฐ งานวจิยั และโครงงานทีนํ่าไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอน ชมุชน สงัคม และประเทศชาตใิหมากขึ้น

2.  สถานศึกษาควรแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณดานวิจัยใหมากขึ้น
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มาตรฐานที่  6 ภาวะผูนําและการจัดการ

ขอกําหนด   6    ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังนี้

ขอกําหนดที่  6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา  และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ 32   ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได

ความตระหนัก ผูบริหารใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน  ผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน

สถานศึกษา หนวยงาน และบคุลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาสถานศกึษา  

หรอืแผนยทุธศาสตร และนาํสูการปฏบัิติอยางมีประสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลอง

กับแผนที่กําหนด

ความพยายาม ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และการจัดการ  โดยใชกระบวนการบริหารงาน  PDCA  มีการกระจาย

อํานาจ  มอบหมายงานและหนาท่ีใหกับบุคลากรปฏิบัติเปนไปตามขอบขายงาน  และบทบาท

หนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช

สถานศึกษา  เปนศูนยกลาง เกิดประสิทธิภาพดานการศึกษาเปนภาพรวม สงเสริมใหบุคลากรมี

สวนรวมในการบริหารงาน พัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ  ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  เนนการพึ่งตนเองโดยสงเสริมใหบุคลากร

ไดมีโอกาสพัฒนาความรูและนาํมาขยายผลตอเพือ่นรวมงานในสถานศกึษาและสถานศกึษาอืน่ ๆ 

เปนการสรางเสรมิและพฒันาทรพัยากรมนุษยรวมกนัระหวางสถานศึกษา ผูบรหิารสามารถปรบัใช

การบรหิารงานไดสอดคลองกบัสถานการณ รวมทัง้บรหิารงานใหเปนไปตามนโยบายของสถานศกึษา

และหนวยงานตนสังกัด สงเสริมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางมี   

ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จ สถานศึกษาสามารถจดัการเรยีนการสอนไดอยางมีประสทิธภิาพ และผูบรหิารมีภาวะผูนํา วสิยัทัศน

ในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายระดับสถานศึกษา 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  มีการปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน 8 ขอ ครูประเมินคุณภาพ  

การบริหารงานของผูบริหาร  (5  คน)  ระดับดี  รอยละ  82.35   ผลการประเมินอยูในระดบัดี
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ขอกาํหนดที ่  6.2 จดัระบบการดแูลบคุลากรของสถานศกึษาดานคณุธรรม จรยิธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพี

ตัวบงชี้  33  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม

ความตระหนัก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตอง  เหมาะสม

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังน้ี

1. เผยแพรจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแกบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน

     การปฏิบัติตน

2. ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา

     อยูสมํ่าเสมอ

3.  บุคลากรในสถานศกึษาปฏบัิติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพีไดอยางถกูตอง  เหมาะสม

ความสําเร็จ บุคลากรในสถานศกึษาสามารถปฏบัิติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพีไดอยางถกูตอง เหมาะสม

ทุกคน  คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมินอยูในระดับดี

ขอกาํหนดที ่ 6.3 จดัระบบสารสนเทศ  และการจดัการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศกึษาอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้  34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด  เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ อาคาร

สถานที่ , หลกัสตรูและโปรแกรมการเรยีน,  ตลาดแรงงาน  ครภัุณฑ, สงัคมและเศรษฐกจิ  มี

ระบบบรหิารจดัการขอมูลท่ีเปนปจจบัุนอยางมีประสทิธภิาพ และการจดัการความรูของสถานศกึษา

เพ่ือพฒันาสถานศึกษาอยางมีประสทิธภิาพ

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา  ดังน้ี

1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน

2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล

4.  มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดที่ทํางานประสานกนัเปนเครือขายของสถานศึกษา

5.  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง

ความสําเร็จ การจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษาปฏิบัติได  5  ขอ ผลการประเมิน

อยูในระดับดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
ดี พอใช

ปรับ

ปรุง

หลักฐาน

สนับสนุน

32.  ระดับคุณภาพการบริหาร
   งานของผูบริหารที่สอด

   คลองกับแผนยุทธศาสตร

   และการมีสวนรวมของ

   ประชาคมอาชีวศึกษา  ดวย

   ความโปรงใส ตรวจสอบได

ระดับดี  รอยละ  80 - 100

ระดับพอใช  รอยละ 60 - 79

ระดับปรับปรุง  รอยละ 1 - 59

คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

การมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส

ตรวจสอบได  คิดเปนรอยละ  82.35

แฟมมาตรฐาน

ที่ 6  ตัวบงช้ี

32

33. รอยละของบุคลากรใน
   สถานศึกษาที่สามารถ

   ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

   มาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

   ถูกตอง  เหมาะสม

ระดับดี รอยละ  90 - 100

ระดับพอใช รอยละ  85 - 89

ระดับปรับปรุง รอยละ  1 - 84

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน  

วิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม

ทุกคน  คิดเปนรอยละ  100

แฟมมาตรฐาน

ที่ 6  ตัวบงช้ี

33

34. ระดับคุณภาพของการจัด
   ระบบสารสนเทศ  และ

   การจัดการความรูของ

   สถานศึกษา

ระดับดี  ปฏิบัติขอ  1 – 4

หรือ  ครบทุกขอ

ระดับพอใช  ปฏิบัติขอ  1 – 3

ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 – 2

หรือไมไดดําเนินการ

คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา  ปฏิบัติได  5  ขอ

แฟมมาตรฐาน

ที่ 6  ตัวบงช้ี

34

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6 รอยละ  94.12

เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของมาตรฐาน รอยละ  80 – 100  ระดับดี

รอยละ  60 – 79 ระดับพอใช

รอยละ  1 – 59 ระดับปรับปรุง
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จุดเดนของมาตรฐานที่  6

1. ตัวบงชี้  33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม

2.  ตัวบงชี้  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา

3.  ตัวบงชี้  32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

 ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได

จุดที่ตองพัฒนา    ไมมี

แนวทางการพัฒนา สถานศึกษาควรตระหนักและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว
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บทที่  3

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มีผลการประเมิน

ซึ่งจัดเปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาไดดังตอไปนี้

1.  จุดเดน  คือ  ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  เรียงตามลําดับดังนี้

1. มาตรฐานที่  2  ตัวบงชี้  10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา

ตามความตองการของตลาดแรงงาน

2. มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงชี ้ 12 รอยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจดัซือ้วสัดุฝก อปุกรณสาํหรบัการจดั

การเรียนการสอนอยางเหมาะสม

3. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน

หองปฏบัิติการ ศูนยวทิยบรกิาร โรงฝกงาน พืน้ท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสม

กับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด

4. มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงชี ้ 17 จาํนวนครัง้หรอืปรมิาณในการระดมทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี     

ประสิทธิภาพ

5. มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงชี ้ 18  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

6. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  22 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

7. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  24 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา

8. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

9. มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้  27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ

สงเสรมิความรูในการพฒันาชมุชนและทองถิน่ และกจิกรรม/โครงการ

ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
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10. มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้  28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ

และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/  

โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนตอ     

งบประมาณทั้งหมด

11. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดบัชาติ

12. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  30 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานตองบประมาณทั้งหมด

13. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  31 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม

สิง่ประดษิฐ งานวจิยัและโครงงานทีนํ่าไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอน

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

14. มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ

15. มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา

16. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

17. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  8 รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาทีไ่ดงานทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชพี

อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

18. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ

19. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  3 รอยละของผูเรยีนมีทักษะการใชภาษาสือ่สารดานการฟง การอาน การเขยีน

และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

20. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  4 รอยละผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

21. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  19 จาํนวนคน-ชัว่โมง ของผูเชีย่วชาญ ผูทรงคณุวฒิุ หรอืภูมิปญญาทองถิน่

ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
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22. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ

23. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร  มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

24. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  23 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

25.  มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม

สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา

26. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

27. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  1 รอยละของผูเรยีนทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑท่ีกาํหนดตามชัน้ป

28. มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  32 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกบัแผน

ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

29. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษา

2.  จุดที่ควรพัฒนา  คือ  ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช เรียงตาม

ลําดับดังนี้

1. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  20 อัตราสวนของผูสอนประจําวิชาท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน

ในแตละสาขาวิชา

2. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  13 ระดบัความเหมาะสมและพอเพยีงของระบบคอมพวิเตอรในแตละสาขาวชิา

3. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  21 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

4. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ

การสําเร็จการศึกษา

5. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  11 ระดับคุณภาพของการจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ  มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน

ไดพฒันาตามธรรมชาตเิต็มตามศักยภาพและพงึพอใจตอคุณภาพการสอน
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3.  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

สถานศึกษาไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม  ไดดังน้ี

3.1  แผนพัฒนาผูเรียน

1.  สงเสริมกิจกรรมที่เนนดาน คุณธรรม และจริยธรรม  อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง

2.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในอาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

3.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน

4.  สถานศึกษามีสือ่และอปุกรณ ประกอบการเรยีนการสอนท่ีทันสมัยเพยีงพอกบัความตองการของผูเรยีน

5.  สงเสริมกิจกรรมที่เนนดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค และสามารถนําไปประกอบอาชีพได

6.  สถานศึกษาจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคัญ มีการจดัการเรยีนรูท่ีหลากหลายใหผูเรยีนมี

คุณภาพสูงสุดตามสาขาที่เรียน

7.  สงเสรมิใหผูเรียนทําโครงงาน  โครงการวิชาชีพ  และงานวิจัยตามสาขาวิชาท่ีเรียน

8.  สงเสริมใหผูเรียนประกอบอาชีพอิสระ

3.2   แผนพัฒนาบุคลากร

1.  สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตสื่อ  

นวัตกรรม  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  และวิธีการสอนที่หลากหลาย

2.  สงเสริมใหบุคลากรไดไปรวมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน

3.  การประเมินผล  ดานวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากร

4.  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสงเสริมความสามัคคีในองคกร

5.  ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร

6.  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน

3.3   แผนพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการ

1.   เรงพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาการและวิชาชีพ

2.   จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา

3.   ความรวมมือของชุมชน ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

4.   การนําขอมูลท่ีมีระบบในการจัดการ  และการบริหารพัฒนาสถานศึกษา

5.   จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง
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3.4   แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร

1.  จัดโครงการความรวมมือดานบุคลากรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

2.  เรงรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ

3.  เนนใหผูสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

5.  จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.  มีการประดิษฐ คิดคน เครื่องมือเครื่องใชแทนกําลังคน และเพื่อเพิ่มรายไดใหสถานศึกษา

7. มีการควบคุมคาใชจายและทรัพยากร ในการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

4.  สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลยี  ท้ังจากภาครัฐและเอกชน

2. ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ผูสอน ในสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

ในทองถิ่น

3. การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดท่ีเปนรูปแบบเหมือนกันท้ังสถานศึกษา     

อาชีวศึกษา

4. การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น

5. เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู และ

การปฏิรูปการบริหารจัดการ

6. การไดรับการนิเทศ  ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง



คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ที่  ๐๕๙/๒๕๕๐

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๙

---------------------------------------

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจดัการศกึษาและ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๖ มาตรฐาน  

๓๔  ตัวบงชี้  นั้น

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค 

วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๒/๒๕๔๖ เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแตงตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้

          ๑.  คณะกรรมการอาํนวยการ  มหีนาที ่ประสานงาน นเิทศ กาํกบั ตดิตาม ใหคาํแนะนาํในการดาํเนนิการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย

๑.๑ ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ

๑.๒ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายพัฒนาการศึกษา รองประธานกรรมการ

๑.๓ รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ

๑.๔ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ

๑.๕ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ

๑.๖ นางจารุวรรณ   อมรกุล กรรมการและเลขานุการ

๑.๗ นายสมจิต  แขงขัน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ใหขอมูล  ออกแบบเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน สงคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง   ประกอบดวย

มาตรฐานที่  ๑  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

๑.  นายสุทธิพัฒน  อมรกุล ประธานกรรมการ

๒.  นางอุบล  เบญจพงศ กรรมการและเลขานุการ

               /มาตรฐานที่ ๑…



มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๑ นางจริยา  มณีโรจน นางอรอนงค  แซลิ่ม

๒ นางนิภา  สุขสง นายศราวุธ  ทิพยรักษา

๓ นางอุบล  เบญจพงศ นางสาวอาริตา  มวงศรี

๔ นางอุบล  เบญจพงศ นางสาวอาริตา  มวงศรี

๕ นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท นายเสรี  จําเนียร

๖ นางจริยา  มณีโรจน นางอรอนงค  แซลิ่ม

๗ นางอุบล  เบญจพงศ นางอรทัย  เมืองแมน

๘ นางนงลักษณ  เรียบรอย นางสาวเบญจมาศ  หีตชะนา

๑

๙ นางนิภา  สุขสง นางสาวสุนิสา  รักษา

มาตรฐานที่  ๒  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๑.  นางสาวสุณี  พงศยี่หลา  ประธานกรรมการ

๒.  นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๑๐ นางมาลี  วองเกษฎา นางสาวรัจนา  ชุมบางหมัง

๑๑ นางมาลี  วองเกษฎา นางนิภา  สุขสง นางสาวสุนิสา  รักษา

๑๒ นางเสาวณีย  ไกรนุกูล นางจีรพรรณ  โยธาปาน นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา

๒

๑๓ นางมาลี  วองเกษฎา นายกําชัย  ณ พัทลุง นางสาวรัจนา  ชุมบางหมัง

๑๔ นายโชคชัย  จุลภักดิ์

นางสาวธนิตา  อาจหาญ

นางนิภา  สุขสง

นางสาวสุนิสา  รักษา

๑๕ หัวหนาแผนกวิชา

๑๖ นางปญจวรรณ  ออนหวาน นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ

๑๗ นางศรีไพร  ภาราทอง

นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง

นางจีรพรรณ  โยธาปาน

๑๘ นางสาวโศจิกานต  ปานดี นางวิไลภรณ  ชะทะโชติ

๑๙ นางจารุวรรณ  อมรกุล นางสาววารุณี  ดรชัย

๒๐ นายจักรกฤษณ  ภูทอง นางสาวสุภาภรณ  ลุนเซีย

๒๑ นายจักรกฤษณ  ภูทอง นางสาวสุภาภรณ  ลุนเซีย

/มาตรฐานที่  ๓…



มาตรฐานที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๑.  นางสาวสุณี  พงศยี่หลา ประธานกรรมการ

๒.  นางนฤมล  แยมศรี กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๒๒ นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท นางสาวสาวิกา  หีตนาแค

๒๓ นายเสรี  จําเนียร นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม

๒๔ นางจริยา  มณีโรจน นางจารุวรรณ  อมรกุล

๒๕ นางจารุวรรณ  อมรกุล นางสาววารุณี  ดรชัย

๓

๒๖ นางนฤมล  แยมศรี นางจารุวรรณ  อมรกุล

มาตรฐานที่  ๔  การบริการวิชาชีพสูสังคม

๑.  นางจิราวรรณ  นวลรอด ประธานกรรมการ

๒.  นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๒๗ นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป๔

๒๘ นางเสาวณีย  ไกรนุกูล นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป

มาตรฐานที่  ๕  นวัตกรรมและการวิจัย

๑.  นางสาวสุณี  พงศยี่หลา ประธานกรรมการ

๒.  นางนิภา  สุขสง กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๒๙ นางนิภา  สุขสง นายสามารถ  เนียมมุณี นายศราวุธ  ทิพยรักษา

๓๐ นางเสาวณีย  ไกรนุกูล นางนิภา  สุขสง นางสาวสุนิสา  รักษา

๕

๓๑ นางนิภา  สุขสง นายสามารถ  เนียมมุณี นางสาวสุนิสา  รักษา

มาตรฐานที่  ๖  ภาวะผูนําและการจัดการ

๑.  นางจิราภรณ  แกวเจือ ประธานกรรมการ

๒.  นางปญจวรรณ  ออนหวาน กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ กรรมการ

๓๒ นางจิราภรณ  แกวเจือ นางศรีไพร  ภาราทอง

๓๓ นางปญจวรรณ  ออนหวาน นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ

๖

๓๔ นายจักรกฤษณ  ภูทอง นางสาวสุภาภรณ  ลุนเซีย

/๓.  คณะกรรมการ…



๓.   คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  มีหนาที่   รวบรวมขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน

แตละมาตรฐาน  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ประกอบดวย

๓.๑   นางสาวสุณี  พงศยี่หลา  ประธานกรรมการ

๓.๒   นายสมจิต  แขงขัน รองประธานกรรมการ

๓.๓   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ

๓.๔   นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร กรรมการ

๓.๕ นางสาวศรัณยา  นิลยิ่งดี กรรมการ

๓.๖ นางสาววารุณี  ดรชัย กรรมการ

๓.๗ นางสาวสุภาภรณ  ลุนเซีย กรรมการ

๓.๘ นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและเลขานุการ

๓.๙   นายจักรกฤษณ  ภูทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้  ประกอบดวย

๔.๑   ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ

๔.๒   รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายพัฒนาการศึกษา   รองประธานกรรมการ

๔.๓ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ   กรรมการ

๔.๔ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหารทรัพยากร   กรรมการ

๔.๕ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ

๔.๖ นายสมจิต  แขงขัน กรรมการและเลขานุการ

๔.๗ นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ ให

การดาํเนนิงานสาํเรจ็ดวยความเรยีบรอย  บรรลเุปาหมายตามวตัถปุระสงค  และเกดิผลดตีอวทิยาลยัฯและทางราชการ  ตอไป

สั่ง   ณ  วันที่  ๗   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๐

   

       (นางรอยพิมพใจ   เพชรกุล)

         ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สําเนาถูกตอง

(นางจารุวรรณ   อมรกุล)

ครูชํานาญการพิเศษ



การเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบงชี้  ปการศึกษา  2548  และ 2549

ผลการประเมิน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ คาเฉลี่ย รอยละ  85.52  ระดับดี รอยละ  88.53  ระดับดี

ตัวบงชี้  1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป
รอยละ  89.33  ระดับดี รอยละ  85.48  ระดับดี

ตัวบงชี้  2.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ

รอยละ  87.34  ระดับดี รอยละ  90.68  ระดับดี

ตัวบงชี้  3.  รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษา สื่อสารดาน

การฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ

รอยละ  95.38  ระดับดี รอยละ  94.85  ระดับดี

ตัวบงชี้  4.  รอยละผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และ

เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม

รอยละ  95.50  ระดับดี รอยละ  93.14  ระดับดี

ตัวบงชี้  5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม

ท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดี

รอยละ  80.13  ระดับดี
รอยละ  87.72

ระดับดี

ตัวบงชี้  6.  รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศกึษา

รอยละ  70.38

ระดับพอใช

รอยละ  70.91

ระดับพอใช

ตัวบงชี้  7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ  92.75  ระดับดี รอยละ  97.57  ระดับดี

ตัวบงชี้  8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน

ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป
รอยละ  88.43  ระดับดี รอยละ  96.43  ระดับดี

ตัวบงชี้  9.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม จรยิธรรม  และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

คาเฉลี่ย ( x ) 3.52

ระดับพอใช

คาเฉลี่ย ( x ) 4.00

ระดับดี



ผลการประเมิน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549

มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

คาเฉลี่ย รอยละ 79.17 ระดับพอใช รอยละ 87.61 ระดับดี

ตัวบงชี้  10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน
รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

ตัวบงชี้  11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ

จริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและ

พึงพอใจตอคุณภาพการสอน

รอยละ  85.39  ระดับดี รอยละ 74.19 ระดับพอใช

ตัวบงชี้  12.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก

อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม

รอยละ  5.17

ระดับปรับปรุง
รอยละ  11.30  ระดับดี

ตัวบงชี้  13.  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

2 คน : 1 เครื่อง

ระดับพอใช

2 คน : 1 เครื่อง

ระดับพอใช

ตัวบงชี้  14.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน

อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยวทิยบรกิาร

โรงฝกงาน  พืน้ท่ีฝกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกบัวชิาท่ีเรยีน

มีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด

3  องคประกอบ  ระดับดี 3  องคประกอบ  ระดับดี

ตัวบงชี้  15.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก  ท่ีเอื้อตอการเรียนรูใน

สถานศึกษา

รอยละ  66.67  ระดับพอใช รอยละ  89.29  ระดับดี

ตัวบงชี้  16.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
รอยละ  94.84  ระดับดี รอยละ  94.89  ระดับดี

ตัวบงชี้  17.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุน

การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

  106  ครั้ง  ระดับดี 193  ครั้ง  ระดับดี

ตัวบงชี้  18.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา

รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
  229  แหง  ระดับดี 303  แหง  ระดับดี

ตัวบงชี้  19.  จํานวนคน–ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ

หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  92.86  ระดับดี



ผลการประเมิน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549

ตัวบงชี้  20.  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพ

ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
รอยละ  60  ระดับพอใช

รอยละ  61.54

ระดับพอใช

ตัวบงชี้  21.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1 : 28  ระดับพอใช 1 : 29  ระดับพอใช

มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาเฉลี่ย รอยละ  96.73  ระดับดี รอยละ  96.64 ระดับดี

ตัวบงชี้  22.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 26  ครั้ง  ระดับดี 27  ครั้ง  ระดับดี

ตัวบงชี้  23.  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียน
รอยละ 83.66 ระดับพอใช รอยละ 90.34 ระดับดี

ตัวบงชี้  24.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน  เม่ือเทียบกับ

แรกเขา
รอยละ  15.20  ระดับดี รอยละ  12.69  ระดับดี

ตัวบงชี้  25.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน

วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ   คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  92.86  ระดับดี

ตัวบงชี้  26.  จาํนวนครัง้และประเภทของกจิกรรมที ่สงเสริมการ

อนุรกัษสิง่แวดลอม  วฒันธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม คาเฉลี่ย รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

ตัวบงชี้  27.  จาํนวนและประสทิธผิลของกจิกรรม/โครงการทีใ่ห

บรกิารวชิาชพีและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น

และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ

ของประชาชน

16 โครงการ  ระดับดี 25 ครั้ง  ระดับดี

ตัวบงชี้  28.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ

เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด

รอยละ  0.90  ระดับดี รอยละ  2.43  ระดับดี



ผลการประเมิน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย คาเฉลี่ย รอยละ  98.33  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

ตัวบงชี้  29.  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   งานวิจัยและ

โครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพฒันาการเรยีนการสอน

การประกอบอาชพีและ / หรอืการพฒันาชมุชน  ทองถิน่  และ

ประเทศ  ซึง่นําไปสูการแขงขนัในระดบัชาติ

รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

ตัวบงชี ้ 30.  รอยละของงบประมาณทีใ่ชในการสราง  พฒันา  และ

เผยแพรนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานวิจัย   และโครงงานตอ

งบประมาณทั้งหมด

รอยละ  0.95

ระดับพอใช
รอยละ  2.28  ระดับดี

ตัวบงชี้  31.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร  ขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน

ท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ

17  ครั้ง  ระดับดี 11  ครั้ง  ระดับดี

มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ คาเฉลี่ย รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  94.12  ระดับดี

ตัวบงชี้  32.   ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได

รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  82.35  ระดับดี

ตัวบงชี้  33.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
รอยละ  100  ระดับดี รอยละ  100  ระดับดี

ตัวบงชี้  34.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา
ปฏิบัติ 5 ขอ  ระดับดี ปฏิบัติ 5 ขอ  ระดับดี
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