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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
อําเภอเมือง            อําเภอเมือง                    จังหวัดสุราษฎรธานี    จังหวัดสุราษฎรธานี  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช.) .) และและ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ((ปวสปวส.).)  

ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรมทองเท่ียว และศิลปกรรมประเภทวิชาคหกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรมทองเท่ียว และศิลปกรรม  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศกึษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ  



คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2550 ฉบับน้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี      

ไดจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือทราบ   

ถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษา เปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง สรางความตระหนัก ความพยายามของ

บุคลากรในการมีสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจขององคกร 

 มาตรฐานในการประเมินครั้งน้ี  ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้        

ซึ่งเปนมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ       

สถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามที่ตองการ  โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดาน

ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพท้ังทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เอกสารฉบับน้ีถือไดวาเปนเอกสารสําคัญที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเปนรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยตอสาธารณชน 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

พฤษภาคม  2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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 มาตรฐานที่  1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ      26 

 มาตรฐานที่  2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      35 

 มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       47 

 มาตรฐานที่  4   การบริการวิชาชีพสูสังคม       52 

 มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจัย       55 

 มาตรฐานที่  6   ภาวะผูนําและการจัดการ       59 

 

 

 

 



หนา 

 

บทที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา      62 

  1.  จุดเดน          62 

  2.  จุดท่ีตองพัฒนา           64 

  3.  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต       65 

  4.  สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ      67 

ภาคผนวก 

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      ประจําปการศึกษา  2550 
2.  การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ปการศึกษา 2548 - 2550 

3.  กราฟแทงแสดงผลการประเมินตามตัวบงชี้  ปการศึกษา  2548   

           4.  กราฟแทงแสดงผลการประเมินตามตัวบงชี้  ปการศึกษา  2549 

  5.  กราฟแทงแสดงผลการประเมินตามตัวบงชี้  ปการศึกษา  2550 

6.  กราฟเสนแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2548 - 2550   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูมิและตาราง 

หนา 

 

แผนภูมิที่ 1   แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา       6 

 ตารางที่ 1  แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน         8    

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา                      8 

 ตารางที่ 3  แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามประเภทวิชา                 9              

 ตารางที่ 4  แสดงอาคารเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี       10 

 ตารางที่ 5  แสดงงบประมาณรายจายจริง ปการศึกษา 2550               11 

 ตารางที่ 6  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2550  65 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานศึกษา 

1. ประวัติของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่  19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2482 

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ทําการสอนที่โรงเรียน

สตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี  อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

  ครูแผว  พรหมสวัสด์ิ  มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร  1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม  

หางจากตลาด  1  กิโลเมตร  สรางอาคารไมสองชั้น  และยายมาเรียนในวันท่ี  6  พฤษภาคม  2484  เปดสอน

ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา  จนถึง  พ.ศ. 2491  กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยม 

อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี 

  พ.ศ. 2498  ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อท่ีดิน  จํานวน  3  ไร  พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อเปน 

โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

จัดต้ังเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2 

  1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดต้ังเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา “ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี ” จนถึงปจจุบัน 

 

2.  ขนาด ที่ตั้งและสังกัด 

  ขนาด    มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา   

  ที่ตั้ง    ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม  ตําบลตลาด   อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี   

    รหัสไปรษณีย 84000  โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499  โทรสาร 0-7727-2631 

    ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svct@chaiyo.com 

  สังกัด    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.  ปรัชญา   “ วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย ” 

4.  วิสัยทัศน   “ มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิ่น ” 

5.  พันธกิจ 
 5.1   จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ 

http://www.svc.ac.th/
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 5.2   พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาต ิ

 5.3   พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี  

 ประสิทธิภาพ 

6.  เปาหมายของสถานศึกษา  เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี  2  ประการ  คือ 

 6.1   การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี  5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการ

บริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผล   

 6.2   การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสงู   

  โดยดําเนินงานตามวิสยัทัศนและพันธกิจ เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชวีศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

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

ความตองการของชุมชน 

7.  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู (ปวส.) พ.ศ. 2546 โดยเปดสอน     

2  ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก สาขาวิชาคหกรรม สาขาวชิาพณิชยการ  

สาขาวชิาการโรงแรมและการทองเที่ยว  สาขาวิชาวิจิตรศิลป  และสาขาวชิาการออกแบบ 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวชิาการโรงแรม

และบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) สาขาวิชาการสปา

และความงาม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาวิจิตรศิลป และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรที่เปดสอน 

ไดแก สาขาวชิาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

8.  จํานวนบุคลากร                151     คน 

9.  จํานวนนกัเรียน นักศึกษา      2,850 คน 

10.  งบประมาณดําเนนิการ ประจําปการศึกษา 2550    49,316,190.44  บาท 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.   มาตรฐานที่เปนจุดเดน  ไดแก  มาตรฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก  คือ 

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม     

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย      

มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ     

2.   มาตรฐานที่เปนจุดที่ตองพัฒนา ไดแก  มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช คือ  

  มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3.   แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

 3.1   จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวสัดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนให 

เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน 
 3.2   จัดงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถงึ  

เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 3.3   จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพ่ือพัฒนาผูเรียนในสาขาวชิาที่ขาดครูที่มีคุณวุฒิ

ดานวิชาชีพ ในสาขาวชิาที่มีผูเรียนมาก 
 3.4   จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1   ประวัติของสถานศกึษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเยบ็เสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2482 

ดําเนินการสอนตามหลกัสูตร 2 ป รับเฉพาะนกัเรียนหญงิที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนทีโ่รงเรยีนสตรี   

สุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

  ครูแผว  พรหมสวัสด์ิ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร  1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม    

หางจากตลาด 1  กิโลเมตร  สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2484  เปดสอน     

ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491  กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปน  หลักสูตรมัธยม

อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี 

  พ.ศ. 2498  ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อท่ีดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อเปน  

โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

จัดตั้งเปน  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎรธานี  วิทยาเขต 1  และวิทยาเขต 2 

  1 เมษายน 2523 ไดแยกตวัจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี จนถึงปจจุบัน 

 1.2   ขนาด ที่ตั้งและสังกัด 

   ขนาด  มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา   

  ที่ตั้ง  ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม  ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี   

    รหัสไปรษณีย 84000  โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499  โทรสาร 0-7727-2631  

    ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svct@chaiyo.com 

   สังกัด   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3   ปรัชญา    วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย 

1.4   วิสัยทัศน     มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิน่ 
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1.5  พันธกิจ     

 1.5.1  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ 

สามารถปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความ

ม่ันใจ 
 1.5.2  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาต ิ

 1.5.3  พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี  

ประสิทธิภาพ 

 1.6   เปาหมายของสถานศึกษา เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ 

1.6.1  การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน     

ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผล   

1.6.2.  การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง   

  โดยดําเนินงานตามวิสยัทัศนและพันธกิจ เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชวีศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

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

ความตองการของชุมชน 

 1.7   ระบบโครงสรางการบริหาร 

 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลยัไดรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และ

ปฏิบัติรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน  

ดังแผนภูมิ ที่ 1 (หนา 6) 
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
 

 

   

ผูอํานวยการวิทยาลัย

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
ิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ นางว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองฯ  ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
นางศรีไพร  ภาราทอง 
หัวหนางานบุคลากร 

นางปญจวรรณ  ออนหวาน 

หัวหนางานการเงิน 
นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหนางานการบัญชี 
นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

หัวหนางานพัสดุและอาคารฯ 
นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

หัวหนางานวิทยบริการฯ 
นางสาวธนิตา  อาจหาญ 

รองฯ  ฝายพัฒนาการศึกษา 
นางสาวสุณี   พงศยี่หลา 

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

รองฯ  ฝายวิชาการ
นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 

หัวหนางานปกครอง 
นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท 

หัวหนางานทะเบียน หัวหนางานแผนงบประมาณฯ

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล  นางจริยา  มณีโรจน

หัวหนางานพัฒนาการเรียนฯ

นางอุบล  เบญจพงศ
หัวหนางานกิจกรรมฯ 
นางนฤมล  แยมศรี 

หัวหนางานความรวมมือฯ

นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป 
 

หัวหนางานแนะแนวฯ 
นางนงลักษณ  เรียบรอย 

หัวหนางานวิจัยพัฒนาฯ 
นางจารุวรรณ  อมรกุล 

หัวหนางานตลาด การคาฯ
นางธนภร  ฤทธิเกษม 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางค  

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

นางสาวศุลีพงษ  ชํานาญเนตร 

ุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี  แขงขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐสกุล 

แผนกวิชาการบัญชี

นายสมจิต  แขงขัน 
แผนกวิชาการเลขานุการ

นางสุจวน  แขงขัน 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

นางปยะพร  เข็มขาว 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวอรุณวรรณ  พันธครุฑ 

แผนกวิชาการสปาและความงาม

นางสาวสาธินี  ตออาวุธ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

นายกําชัย  ณ พัทลุง 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายธนาวุฒิ  กลาเวช 

แผนกวิชาการออกแบบ

นางชนัญญา  สุวรรณวงศ 

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
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2.   ขอมูลเกีย่วกับนักเรยีน นักศึกษา 

 ปการศึกษา 2550 วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎรธานี  ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชพี พ.ศ. 2525 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พ.ศ. 2546  

มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,850 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 2 40 1 20 1 23 1 16 1 12 6 111 

 - อาหารและโภชนาการ 3 108 3 74 2 62 1 22 1 25 10 291 

 - คหกรรมทั่วไป 2 63 2 35 1 34 1 23 1 15 7 170 

รวม 7 211 6 129 4 119 3 61 3 52 23 572 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ             

 - การบัญชี 4 173 4 156 2 65 3 94 3 96 16 584 

 - การขาย/การตลาด 2 92 2 69 2 58 1 45 1 41 8 305 

 - การเลขานุการ 2 77 2 69 2 54 1 36 1 35 8 271 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 43 1 42 - - 1 32 1 38 4 155 

 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 32 1 32 2 64 

รวม 9 385 9 336 6 177 7 239 7 242 38 1,379 

ประเภทวิชาศิลปกรรม             

 - วิจิตรศิลป 1 39 1 19 1 21 - - 1 12 4 91 

 - การออกแบบ 1 40 1 25 1 38 - - - - 3 103 

 - คอมพิวเตอรกราฟฟก - - - - - - 2 19 1 13 3 32 

รวม 2 79 2 44 2 59 2 19 2 25 10 226 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว             

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 2 86 2 74 2 58 1 37 1 28 8 283 

รวม 2 86 2 74 2 58 1 37 1 28 8 283 

ม.6             

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ             

 - การบัญชี - - - - - - 1 16 1 18 2 34 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 27 1 24 2 51 

รวม - - - - - - 2 43 2 42 4 85 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว             

 - การโรงแรมและบริการ - - - - - - 1 26 1 33 2 59 

รวม - - - - - - 1 26 1 33 2 59 
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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. 

ระบบทวิภาค ี             

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ             

 - ธุรกิจคาปลกี/การจัดการธุรกิจคาปลกี 1 36 1 23 1 22 1 6 1 3 5 90 

 - ธุรกิจคาปลีก (ทอ็ปซุปเปอรมารเก็ต) - - - - 1 9 - - - - 1 9 

รวม 1 36 1 23 2 31 1 6 1 3 6 99 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว             

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 1 44 1 32 1 20 1 18 1 22 5 136 

 - การสปาและความงาม - - - - - - 1 8 1 3 2 11 

รวม 1 44 1 32 1 20 2 26 2 25 7 147 

รวมทั้งหมด 22 841 21 638 17 464 19 457 19 450 98 2,850 

ที่มา  :  งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2550 

ตารางที ่1  แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน 

 

3.   ขอมูลเกีย่วกับครูและบุคลากร 

3.1  จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2550 

              หนวย : คน 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

ประเภทบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี <  ปริญญาตร ี

รวม 

ผูบริหาร 1 4 - - 5 

ขาราชการคร ู - 21 48 - 69 

ขาราชการพลเรือน - - 2 - 2 

พนักงานราชการ - 1 4 - 5 

ครูจางสอน - - 20 - 20 

ลูกจางประจํา - - - 11 11 

ลูกจางชั่วคราว - - 20 19 39 

รวม 1 26 94 30 151 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
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3.1 จํานวนครูผูสอน  
 

                        หนวย : คน 

ครูประจํา พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน 
ประเภทวิชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม หมายเหต ุ

คหกรรม         

ผาและเครื่องแตงกาย - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 

อาหารและโภชนาการ - 5 - 1 - 1 7  

คหกรรมทั่วไป - 4 - - - 2 6 มาชวย 1 คน 

รวม - 16 - 1 - 3 20  

พาณิชยกรรม         

การบัญชี 2 9 - - - - 11 มาชวย 1 คน 

การเลขานุการ - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 

การตลาด - 4 - - - 1 5  

คอมพิวเตอรธุรกจิ 2 2 - 1 1 1 7  

การจัดการโลจสิติกส - 3 - - - - 3  

รวม 4 25 - 1 1 2 33  

อุตสาหกรรมทองเที่ยว         

การโรงแรม - 3 - 1 - - 4  

การสปาและความงาม - - - - - 1 1  

รวม - 3 - 1 - 1 5  

ศิลปกรรม         

วิจิตรศิลป 2 - - - 1 - 3  

ออกแบบ 1 1 - - 1 1 4  

รวม 3 1 - - 2 1 7  

สามัญสัมพนัธ 9 8 - 2 4 6 29 มาชวย 1 คน 

16 53 - 5 7 13  
รวม 

69 5 20 
94 

 

 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนครูผูสอน  จําแนกตามประเภทวิชา 
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4.  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

4.1 อาคารเรียน 

 

ที่ รายการ จํานวน งบประมาณ ปที่กอสราง 

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 ศาลาพระพทุธรูป 1  หลัง   

7 อาคารรวมใจ  1  หลัง   

8 หองน้ํา-หองสวม นักเรียน นักศกึษา 1  หลัง   

9 แฟลตพกัอาศยั 15 หนวย   

10 บานพักครูแฝด 6  หนวย   

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย   

12 ศาลาพกัผอน 2  หลัง   

ตารางที่ 4  แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

4.2  งบประมาณรายจายประจาํปการศึกษา 2550 

 

หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ 

งบบุคลากร  

เงินเดือน 22,622,688.71 

เงินประจําตําแหนง 3,537,679.45 

คาจางประจํา 1,493,542.00 

คาจางชั่วคราว 584,967.74 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทนใชสอยวัสด ุ 6,947,706.98 

คาสาธารณูปโภค 1,239,889.98 

งบอุดหนุนพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,692,339.00 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 150,000.00 
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หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ 

งบรายจายอื่น ๆ  

คาเสื่อมราคา (ที่มา : งานพัสด)ุ 2,047,376.58 

รวม 49,316,190.44 

ที่มา  :  งานแผนงบประมาณฯ 

ตารางที่ 5  แสดงงบประมาณรายจายจริง  ปการศึกษา  2550 
 

5. ขอมูลเกีย่วกบัชุมชน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี  ดานหนาของวิทยาลัย  ติดถนน

ตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัด

ประจําจังหวัด   ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจํา

จังหวัด ไดแก  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซึ่ง

ตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขาง

ของวิทยาลัยเปนท่ีเอกชน  บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา 

 

แผนที่สถานที่ตัง้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 
วัดธรรมบูชา

ร.ร.สุราษฎรพิทยา ธ.กสิกรไทย

ถนนตลาดใหม

วอศ.สุราษฎรธานี 

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ชุมชน ต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช

ไปทาเรือเกาะสมุย

ไปศาลากลางจังหวัด

วัดโพธิ์นิมิต

 



 12

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 

 จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 

ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเน้ือที่มากเปนอันดับ 6 

ของประเทศ และมีพื้นที่มากท่ีสุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 300 

และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกนัประมาณ 156 

กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ  ไดแก เกาะสมุย เน้ือที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเน้ือที่ 194.2 ตาราง

กิโลเมตร  นอกจากน้ียังมี  หมูเกาะอางทอง  และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะที่ใหญที่สุดในจังหวดั 

หางจากฝงทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจงัหวดั 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวดัชุมพรและอาวไทย 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวดันครศรีธรรมราชและกระบี่ 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวดัพังงาและระนอง 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แหลงทองเทีย่ว 

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเที่ยว 90 แหง จําแนกเปนประเภทธรรมชาติ 81 แหง โบราณสถาน 2 แหง 

และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 7 แหง และเมื่อพิจารณาพัฒนาระดับของแหลงทองเที่ยวแลว สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ระดับชาติและนานาชาติ 

 ประเภทเกาะ ประกอบดวย เกาะสมุย   เกาะพะงัน   เกาะเตา   อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู

เกาะอางทอง  เกาะแตน 

  ในแผนดินใหญ ประกอบดวย  อุทยานแหงชาติเขาสก เขือ่นรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวหิาร 

   สวนโมกขพลาราม  กิจกรรมการฝกลิง  กจิกรรมการทองเที่ยว 

งานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว 

 2.  ระดับทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณ ประกอบดวย 

  - ผลิตภัณฑจากใบยางพารา ที่อําเภอบานนาสาร 

  - พิพิธภัณฑปลาหิน ที่อําเภอดอนสัก 

  - คลองรอยสาย ในบางแมนํ้าตาป อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

 3.  ศูนยขอมูลขาวสาร มี 2 แหง คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 5 และศูนย

ประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย 

 4.  ศูนยรับเรื่องรองเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี และตํารวจทองเที่ยวในพื้นท่ีเกาะสมุย และตัวเมืองสุราษฎรธานี 

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

 7.  การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจทองเที่ยว และตํารวจทองที่คอยดูแลเปนหนวยงานหลัก 

 

6. เกียรตยิศ/จุดเดนของสถานศึกษา 

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2538 

2. รางวัลสถานศึกษาดีเดน กรมอาชีวศึกษา ประจําป 2539 

3. รางวัลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป 2542 

4. รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ประสบผลสําเรจ็ในการพัฒนาจิตพิสัย ระดับเขตการศึกษา 

ประจําป 2542, 2545 

5. รางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดน ประจําป 2542, 2546 

6. รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานจริยธรรม ประจําป 2542 

7. รางวัลสถานศึกษาที่มีกิจกรรมแนะแนวดีเดน ประจําป 2543, 2544, 2546 

8. การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002, 9001 ประจําป 2543, 2544 

9. การประเมินผานเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” ระดับทอง  

ประจําป 2543, 2544, 2545 

10. หองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต ประจําป 2543, 2544, 2545 
11. ผานเกณฑการประเมินระยะที ่1 เรื่อง คุณภาพและความเสมอภาคทางการศกึษาของ ซีมีโอ ประจําป 2545 
12. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546 

13. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546 

14. รับรองการเปนเครือขายรานหมอภาษา  โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ประจําป 2546 

15. ไดรับเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาควาดวยโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทาง 
การศึกษาของซมีีโอ ประจําป 2546 

16. ไดรับการประเมินใหเปนหนวยองคการวิชาชพี มาตรฐานดีเดน ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการ

ประชุมทางวิชาการองคการวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 ปการศึกษา 2546 

17. ไดรับรางวัลชมเชย จากการประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน ประจําปการศึกษา 

2547 โดยผานการประเมินและคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ 

18. ไดรับการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดี ของกรมอนามัย  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด  

สุราษฎรธานี  ประจําป 2549 
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19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานการอาชีวศึกษา ตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2549 

20. การประกวดทีมธุรกิจเปนนวัตกรรมดีเดน/นาสนใจในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ “ทีมธุรกิจขาวยําศรีสุราษฎร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” ตามโครงการอาชีวะ

สรางสรรค แปรฝนสูธุรกิจ ปท่ี 2 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี โดยมีครู

ที่ปรึกษาคือ นางฉวีวรรณ  จันทรชิต และนักศึกษาไดแก นางสาวอรพรรณ  อินทชาติ  นางสาวตรีจนา  

สุทธิ  นางสาวณิชวรรณ  ราษฎรเจริญ  นางสาววรารัตน  ลัดดากุล  และนางสาวธิดารัตน  โชติกุล  

ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

21. การประกวดผลงานศิลปะศิลปนรุนเยาว ตามโครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจําป 2550 เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมวังใต ไดรับรางวัล ดังน้ี 

- รางวัลชนะเลิศ เขียนภาพประกอบงาน Story board เศรษฐกิจพอเพียง คือ นายชัยปุระ มีถาวร    

ชั้น ปวช.2 วิจิตรศิลป 

- รางวลัรองชนะเลศิ อันดับ 1 เขียนภาพประกอบงาน Story board เศรษฐกจิพอเพียง คือ นายกรรชยั  

ไชยมุสกิ  ชั้น ปวช.2  ออกแบบ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบบผลติภัณฑ คือ นายอัครพล  ปาลกุล ชั้น ปวช.3 ออกแบบ  

22. การประกวดวาดภาพ ตามโครงการสัปดาหความปลอดภยัในการทํางานภาคใต ครั้งที่ 8 เม่ือวันท่ี 16 - 17 

กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา สุราษฎรธานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 คือ     

นายพีระพันธ  จันทรพร  ชั้น ปวช. 3 วิจิตรศลิป 

23. การประกวดเรียงความระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสืบสานปณิธานทานพุทธทาส ไดรับรางวลัรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นางสาวพรรณนิดา  เพ็งบุญ ชั้น ปวส.2 สาขาวชิาการตลาด โดยมีครูที่ปรึกษา  

คือ นางจารุวรรณ  อมรกุล  เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 ของสาํนักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัย   

ราชภัฎสุราษฎรธานี 

24. โครงการคุณธรรมนําความรู ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2550 เม่ือวันที่ 6 

กันยายน 2550  

-  การประกวดสุนทรพจน ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นายณัฐปพล  ชูเสนห ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวทิพยสุนีร  เทพทวี ปวส.2 การโรงแรมและบริการ 
-  การประกวดเว็บไซต ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นายสรพงษ  เรืองศรี และนายศิริพงษ  ขุนสงูเนิน 
ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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25. การประกวดสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับกลุมอาชีวศึกษาจงัหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี 

ประจําปการศึกษา 2550   ณ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550             

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังน้ี  

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 3 : สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ผงปรุงรส แกงเลียง” โดยมีครู

ที่ปรึกษาผงปรุงรสแกงเลียง ไดแก ครูสามารถ  เนียมมุณี, ครูธีรพล  ทองเพชร  และครูวิลยัวรรณ  

พรหมรักษ  และนักเรียนผูผลิตคิดคน คือ นางสาวอังคนา  หนูเหมือน นางสาวชุติมา  ปานทอง 

นางสาวอนุสรา  เดชบุตร นางสาวศริญญา  บุญสูงเนิน นางสาวอังศุมาลิน ชุมเอยีด  นางสาวอสิราภรณ  

จิตมุง  นางสาวรัตนาวดี  เชี่ยวกุลวชิัย นางสาวบุญวดี ไชยมาศ นางสาวภัคฎินวดี ชวยวงศ และ

นางสาววรรณกมล  สายทองแท ชั้น ปวช. 2/1 การบัญช ี
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “บูดูขาวยํา” 

โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสามารถ  เนียมมุณี ครูเพ็ญพร  พันธุนะ และครูธีรพล ทองเพชร นักศึกษา    

ผูผลิตคิดคน คือ นางสาวนภารัตน  เพ็ชรรัตน   นางสาวพรรณนิสา  ชูสุวรรณ และนางสาวธนิกานต  

ไพฑูรย  ชั้น ปวส.2 อาหารและโภชนาการ  
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรวมจัดฝกอบรม 108 อาชพี ในการประชมุวิชาการระดับชาติ 

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  วันท่ี  5  กุมภาพันธ  2551 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ประจําปการศึกษา 2541 นายพรทวี   ทวีสุทธิ์คูแกว      ระดับอุดมศึกษา     

 ประจําปการศึกษา 2542 นายสถาพร  เกื้อสกุล      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

 ประจําปการศึกษา 2542 นางสาววยิะดา   สังโชต ิ      ระดับอุดมศึกษา  

 ประจําปการศึกษา 2548 นายณัฐ  นาคสวัสด์ิ      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักศึกษาอาชีวะตัวอยาง 

 พ.ศ. 2534 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสุภัจฉรี   สุจินดา 

พ.ศ. 2535 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสพุรรณี  ศิริติกิจ 

 พ.ศ. 2538 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายสุจินตร อินทสอน  

 พ.ศ. 2539 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาวจไุรรัตน  สุวรรณวงศ 

 พ.ศ. 2543 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายวีระยุทธ พรหมเลิศ 

 พ.ศ. 2544 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวปยนันท    หนูเอียด 
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7. แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีการดําเนินการตามแผนงานและมีโครงการที่สําคัญ ซึ่งถือวาเปนเลิศ 

(Good Practices)  สามารถเปนแบบอยางของสถานศึกษาอื่นไดมีจํานวน  1 โครงการ  คือ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียนนกัศึกษา 

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 

การจัดการศึกษาตองเปนเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและมี

คุณธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และตามโครงการหลักขององคการนักศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ 17 ไดตั้งเปาหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิก ใหเปน  

คนดี และมีความสุข และใหเปน  คนเกงและมีความสุข โดยเนนคุณธรรม ควบคูกับความรูดานวิชาการ พรอมทั้ง

เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5  

ธันวาคม 2550 เพื่อเปนการตอบสนองตอแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และสนองตอแนวทางการจัด

กิจกรรมองคการนักศึกษา ใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณหลากหลายรูปแบบ นํามาบูรณาการจาก

หลากหลายวิชา  อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาคุณภาพสมาชิกที่ดี และสามารถดําเนินการจัดทําโครงการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงคใหเปนคนดี คนเกง และ   

มีความสุข  รวมไปถึงเปนคนมีคุณภาพ  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม  และสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและประสบความสําเร็จ  อีกท้ังนําประสบการณไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพตอไป  โดยใชสถานที่ดําเนินการพัฒนา คือ  วัดพัฒนาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 7 รุน ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2550 ตามเปาหมาย จํานวน  

1,242  คน  ผานเกณฑ  จํานวน  1,158  คน  คิดเปนรอยละ  93.24  คุณภาพอยูในระดับ ดี 
 ขณะดําเนินโครงการมีสถานศึกษาหลายแหงในจังหวัดสุราษฎรธานี ขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม

ดังกลาว เพ่ือนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 

 
8. สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 
 

8.1 สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการศึกษาระบบปกติ มีจํานวน  102  แหง 

8.2 สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี มีจํานวน  204 แหง  
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9.  แผนกลยทุธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา 

 ไดดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย ดังน้ี 

9.1 การจัดการเรยีนการสอนและการฝกอาชีพ 

9.1.1  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

1. ผูสําเร็จการศกึษามีความรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต    1. ติดตาม/หาขอมูลผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงานทําและ     

ศึกษาตอ 

2.  วิเคราะหขอมลูและศกึษาสภาพปญหา 

3.  ดําเนินการพฒันาผูเรียนตามเปาหมาย 

2. พัฒนาหลกัสตูรเพื่อตอบสนองความตองการของ     

ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ 

1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ    
สถานประกอบการ 

2.  ใหสถานประกอบการมีสวนรวมกําหนดหลกัสตูร 

3. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม     

มาตรฐานวิชาชีพ 
1. จัดแผนการเรยีนโดยยึดหลกัการวเิคราะหอาชีพและ 

มาตรฐานสมรรถนะ 

2. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา         
ในแตละระดับ 

3. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพพืน้ฐาน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

4.  ประเมินผลตามสภาพจริง 

4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรม 

และคานยิมที่พึงประสงค 
1.  จัดแผนงานโครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนกัเรยีน นักศกึษา 

2.  สงเสรมิใหองคการนกัศึกษาเปนเครือขายสําคัญในการ

สรางคุณธรรม จริยธรรม 

5.  ผูเรียนมสีุขภาพกาย และจิตทีด่ี มีน้ําใจ รักศิลปะ   

ดนตรี และกฬีา 

1. บูรณาการเรื่องสขุภาพและกีฬา 
2. จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กฬีา 
3. จัดตั้งชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศกึษา

สามารถเลือกไดตามความสามารถของตนเอง 

4. จัดและรวมกิจกรรมเกีย่วกับศิลปและวัฒนธรรม 

    ประเพณีทองถิ่น 
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9.1.2  ดานการบริหารจัดการ 

 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมและ   
ความคลองตัว 

 

1. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของฝายตาง ๆ ให     

สอดคลองและดาํเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนนิงาน การนิเทศและ

กํากับ ติดตาม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา 1. จัดใหมีระบบเครอืขายการบรหิารงานในสถานศึกษา 
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศกึษา 
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 

เพื่อใชระบบเครอืขายสารสนเทศรวมกัน 

4.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT 

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน       

โดยเนนผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่  

ใหความสําคัญกบัผลผลิตและผลลัพธของการปฏบิัติงาน

เปนสําคัญ 

2.  มีระบบการกาํกับ ติดตาม ดูแล 

 

  9.1.3  ดานพัฒนาทรัพยากร 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

   สถานศกึษามกีารระดมทรพัยากรและสรางเครือขายใน

การจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 

1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ     
อาชีวศึกษา 

2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่         

สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา 

3. ใหสถานประกอบการ ชุมชนมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรและจดัการศกึษา 

4. ประชาสัมพนัธกจิกรรมตางๆ ของวิทยาลยัใหกับชมุชน

ทราบอยางตอเนือ่ง 

5. ใหความรวมมือกบัสถานประกอบการ ชุมชน 
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9.1.4  ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียน    

การสอน 

 

1. จัดหองเรียน หองปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับวิชาชพี 

2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ           
ตอการจัดการเรยีนการสอน 

3. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

เพียงพอตอกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณสถานศึกษา    
ใหมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม 

2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัตกิารดวย
กิจกรรม 5 ส. 

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลยั 1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเปนระเบยีบเรยีบรอย และ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

2.  จัดวางระเบียบปองกันอบุัติภยั เพื่อรองรับเหตฉุุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น 

 

 9.1.5  ดานการกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงานผล 
 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

  สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิานและ

รายงานผลอยางตอเนื่อง 

1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน

ดานการเรียนการสอน และปฏบิัตงิาน 

2. จัดบุคลากรรับผดิชอบกําหนดข้ันตอนการตดิตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 

3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวทิยาลยัเพื่อใหทุกแผนก
และงานไดทราบรวมกัน 
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9.2 ดานการพัฒนาครู เพ่ือยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

     พัฒนาครู ใหมีคุณสมบตัิ และลกัษณะที่สอดคลองกับ

ภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนาคร ู

2. จัดทําแผนพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สนับสนุนสงเสรมิใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง     
ในดาน IT การสือ่สารภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต 

4. สนับสนุน สงเสรมิใหครู มีความรู ความเขาใจในการทํา

หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน  ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

5. ประเมินผลและพัฒนาครู  
6. เผยแพร ยกยอง เชิดชูเกยีรติคุณ ของบุคลากร  และ        

สถานศึกษาดเีดน 

 

10.  เปาหมายตามแผนกลยุทธ 

 สถานศึกษาไดกาํหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังน้ี 
เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่ 1. รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  

ตัวบงชี้ที่ 2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการ

ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาอยาง

เปนระบบในการปฏิบัติงานอาชพีอยางเปนระบบ  

ตัวบงชี้ที่ 3. รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการใชภาษา

สื่อสารดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
ตัวบงชี้ที่ 4. รอยละของผูเรียนที่มคีวามสามารถใชความรู

และเทคโนโลยทีีจ่ําเปนในการศกึษาคนควาและปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1. มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย  ดังนี้ 

1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลกัสูตรที่เหมาะสมกบั 

เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.3  ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถกูตองเหมาะสม 

1.4  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศกึษา

คนควาและปฏิบตัิงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1.5.  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี การมี

บุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ด ี

1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
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เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 5. รอยละของผูเรียนที่มคีุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมและมี

มนุษยสมัพันธด ี 

ตัวบงชี้ที่ 6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํใน

สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศกึษาตอ

ภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 9. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ   

ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษา 

1.7  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพอสิระ  

1.8  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่รบัผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 

 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

ตัวบงชี้ที่ 11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรยีนรูอยาง

หลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญในการฝกทกัษะ  

วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติ เต็มตามศกัยภาพและพงึพอใจตอคุณภาพการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 12. รอยละของงบประมาณที่สถานศกึษาจัดซื้อ

วัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจดัการเรยีนการสอนอยาง

เหมาะสม  

ตัวบงชี้ที่ 13. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

2. มุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

2.2  จัดกระบวนการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญัโดย   

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตาม

ศักยภาพ 

2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพยีงพอในแตละ

สาขาวิชา 

2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษา

คนควาใหเหมาะสมกบัสาขาวิชาทัง้ในสถานศกึษา  

สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอืน่  

2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  ที่เอื้อตอการเรยีนรู 
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เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 

อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบตัิการ ศูนยวิทยบริการ  

โรงฝกงาน พื้นทีฝ่กปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน      

มีบรรยากาศ ที่เอือ้ตอการเรยีนรู และเกิดประโยชนสูงสดุ 

ตัวบงชี้ที่ 15. ระดับคุณภาพการจดัระบบความ  ปลอดภยั  

ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการ

เรียนรูในสถานศกึษา 

ตัวบงชี้ที่ 16. รอยละของบคุลากรภายในสถานศกึษาที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาที่รบัผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 17. จํานวนครั้งหรือปรมิาณในการระดม 

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางม ี

ประสิทธภิาพ 

ตัวบงชี้ที่ 18. จํานวนสถานประกอบการที่มกีารจัดการ 

ศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศกึษาระบบทวิภาคีและ 

ระบบปกต ิ  

ตัวบงชี้ที่ 19. จํานวนคน - ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ    

ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มสีวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ที่ 21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศกึษาในงานที่   

เกีย่วของอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 

2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก     

สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคี

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3  กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ        

ครูที่ปรึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบ   

สารเสพติดใหกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 24. รอยละของผูเรยีนทีอ่อกกลางคัน เมื่อเทียบ

กับแรกเขา    

3.  มุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพิจารณา  

ดําเนินการ  ดังนี้ 

3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรกึษาผูเรียนอยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ 

3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

และคานยิมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบคุลกิภาพและ

มนุษยสมัพันธ 
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เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ 

สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและ มนุษยสมัพนัธ 

ตัวบงชี้ที่ 26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ 

สงเสริมการอนุรกัษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกัษสิ่งแวดลอม      

วัฒนธรรม ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/

โครงการที่ใหบรกิารวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ

วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ตัวบงชี้ที่  28. รอยละของงบประมาณในการจัด       

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสรมิความรู 

ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝก

ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชพีของประชาชนตอ

งบประมาณทั้งหมด 

4.  มุงพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสูสงัคม  ดังนี้ 

4.1  บริการวิชาชพีที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน  

สังคม  องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ

อยางตอเนื่อง 

4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ

และสอดคลองกบัแผนการบรกิารวิชาชีพที่กําหนด 

 

มาตรฐานที ่5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 29. จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานที่นาํไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน 

การสอน  การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชมุชน  

ทองถิ่น  และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  

พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ที่ 31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร ขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ

โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  

สังคม  และประเทศชาต ิ

5.  มุงพัฒนานวัตกรรมและการวจิัยในสถานศึกษา  ดังนี้ 

5.1  ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรยีนในเรื่อง การสราง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่สามารถ

ประยุกตใชในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน 

ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

5.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางพัฒนาและเผยแพร

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของสถานศกึษา 

5.3  หาชองทางการเผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม

ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส 
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เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

มาตรฐานที ่6   ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 32. ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร และ      

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได   

ตัวบงชี้ที่ 33. รอยละของบคุลากรในสถานศกึษาทีส่ามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถกูตอง

เหมาะสม   

ตัวบงชี้ที่ 34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 

และการจัดการความรูของสถานศกึษา   

6.  มุงพัฒนาภาวะผูนําและการจดัการโดยพิจารณา

ดําเนินการ  ดังนี้ 

6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวสิัยทศันของผูบริหารใน          

การผสมผสานความรวมมือของบคุลากรในสถานศกึษา       
และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามสีวนรวมใน     

การจัดการศกึษา 

6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 

6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู  เพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

บทที่  2 

วิธีดําเนินการและผลการดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        

ปการศึกษา  2550  โดยมีระบบ  กลไก  และประสิทธผิล  ดังน้ีคือ 

1.  วิธีดําเนินการ 

 วิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด  วิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ  

PDCA  ดังตอไปนี้ 

1.1  การวางแผนงานของสถานศึกษา  (P) 

            ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีสวนรวม

ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละ

มาตรฐานวาตองการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับ

ความสําเร็จ  มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม 

         โดยศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษาแตละดาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ วาตัวบงชีใ้ด เปนอยางไร  

หมายถงึอะไร จะตองทําอยางไร มอบหมายตามงานที่เกี่ยวของ สวนที่เกีย่วกับผูเรียน ผูสอน มอบหมาย ใหแผนกวชิา

ดําเนินการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพของแผนกวิชา  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1.2  การนําแผนสูการปฏิบัติ  (D) 

  กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผน มีกลไกการกํากบั ติดตาม ตรวจสอบจากผูที่ไดรบั

มอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด มีการรายงานผลความกาวหนาท้ังที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการ

จัดการประชุม 

1.3  การตรวจสอบติดตาม  (C) 

    มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานทั้งภายในสถานศึกษา และตนสังกัด และรายงานผลตอที่ประชุม 

1.4  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   (A) 
   มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และ   

การจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมนิปรากฏวามาตรฐาน

ดานใด ตัวบงชีใ้ด มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนา 
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ปรับปรุงโดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และวิธีการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและที่ปรึกษา พิจารณา

และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิง่ หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชน

ชวยเหลือ 

 ในแตละภาคเรียนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม บุคลากร ครู เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน ปรึกษาหารือ

ประเด็นตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

2.  ผลการดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่ 1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

ขอกําหนดที่ 1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบงชี้  1   รอยละของผูเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑทีก่ําหนดตามชั้นป 

ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตรที่กําหนด                   

                      ตามชัน้ป  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   ผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา  

เพ่ือนําไปจัดทําแผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน

การสอนมากท่ีสุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 
ผลสัมฤทธิ ์  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ    

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละ

ชั้นปตามสาขาวชิา มีจํานวนทั้งหมด 2,850 คน ผานเกณฑ 2,597 คน คิดเปนรอยละ 91.12      

ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
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ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลกัการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนาํมาประยุกตใช 

ในงานอาชีพได 

ตัวบงชี้   2  รอยละของผูเรยีนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณติศาสตร มาใชแกปญหา                        

                     ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนัก ครูผูสอนกําหนดใหผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขาวชิาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย โครงงาน  และ/หรือโครงการวชิาชพี โดยประยกุตใชหลกัการทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบในแตละภาคเรยีน 

ความพยายาม   ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีทักษะใน

การเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมายใหทําการคนควา  

เพ่ิมเติมโดยนําหลักการในรายวชิาไปประยกุตใชประกอบกบัวชิาอ่ืน ๆ โดยจัดทําเปนผลงาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือ โครงการวิชาชพี 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชพีอยางเปนระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 3,683 ผลงาน จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน 1,802 คน  

จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด จํานวน 2,121 คน คิดเปนรอยละ 84.95 ผลการประเมินอยูใน 

ระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใชภาษาสือ่สารไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ตัวบงชี้  3   รอยละของผูเรยีนมีทักษะการใชภาษาสือ่สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา  

                     ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถกูตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทียบจากผูลงทะเบียนในแตละชั้นป 

ความพยายาม ผูเรียนทุกสาขาวชิา ทกุระดับชั้นเรียน มีการเรยีนรู ฝกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน จากการเรยีน     

การสอนในชั้นเรยีน และศูนยวิทยบรกิาร ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และ       

อินเทอรเน็ต  มีการบริการใหผูเรียนตลอดวันท่ีเปดทําการ 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษา  

ตางประเทศ จากผูเรียนทุกระดับชั้นป แตละสาขาวิชาท้ังหมด 4,259 คน ผานเกณฑการประเมิน     
ในรายวชิา จํานวน 3,999 คน คิดเปนรอยละ 93.90 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

ตัวบงชี้  4   รอยละของผูเรยีนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควา และ 

 ปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดอยางเหมาะสม 

ความตระหนัก     สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษา 

 คนควา ไดแก อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยใีนการปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน    

การเขียนแผนดวยคอมพวิเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวชิาชพี ตามหลกัสูตรในแตละ

ประเภทวิชา สาขาวชิา  สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูทีมี่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ใน

รายวชิาที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เทียบจาก     

ผูลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร 

ความพยายาม     สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับ เรียนรู ฝกทักษะดานเทคโนโลยีที่จําเปน 

 ในการศึกษาคนควาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชพี 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน

วิชาชพีไดอยางเหมาะสม  จากผูเรียน  1,730 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  

จํานวน  1,606 คน  คิดเปนรอยละ  92.83  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จรยิธรรม คานยิมที่ดงีามในวิชาชีพ การมีบุคลกิภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี 

ตัวบงชี้  5      รอยละของผูเรยีนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานยิมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

              และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ความตระหนัก   สถานศึกษาเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบคุลิกภาพที่

เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยครูไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม

ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชพี ฝกใหมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมเกี่ยวของกับ

อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยคิดจากนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวชิา และพิจารณาจาก

1. รอยละของผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง      

2.  รอยละของผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ                            

3. รอยละของผูเรียนที่ไมเกี่ยวของกับสารเสพตดิ 

ความพยายาม สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1.   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

2.   ผูสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวชิา 

3.   สงเสริมการเรียนการสอน ใหผูเรียนทํางานเปนทีม รวมคิดรวมทํางาน มีความรับผิดชอบ 
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4.   สงเสริมกจิกรรมเสริมหลกัสูตรใหผูเรียน เชน อบรมคุณธรรม จรยิธรรม เขาคายคุณธรรม        

     กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงคใหความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

5.   สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรยีน 

6.   มีระบบครทูี่ปรึกษาอบรมดแูลผูเรยีนอยางใกลชิด และประสานผูปกครองสม่ําเสมอ เพือ่รวม 

     แกไขปญหาที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 

7.   งานปกครอง สรางความตระหนักแกผูเรยีนและครูที่ปรกึษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม   

จริยธรรม  ของผูเรียนอยางตอเน่ือง 

8.   งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสรางความตระหนัก และตรวจสารเสพตดิแกผูเรียนอยาง

ตอเน่ืองปการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม              

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยคิดจาก 

1.  งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความรับผดิชอบ โดยใหความรวมมือในกจิกรรมเขาแถว 

หนาเสาธง ตลอดปการศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,386 คน คิดเปนรอยละ 87.56  

2.  งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ ตลอดป   

การศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,723 คน คิดเปนรอยละ 99.92 

3.  งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสขุภาพประจําปการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง  

มีผูไมเกี่ยวของสารเสพติด จํานวน 2,475 คน คิดเปนรอยละ 90.82 

ดังนั้น สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาทีมี่ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  

ที่ดีงาม คิดเปนรอยละ 92.76  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศกึษา 

ตัวบงชี้  6 รอยละของผูสาํเร็จการศกึษาท่ีมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศกึษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดจัดทําโครงการพฒันาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวชิา จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการใหผูเรยีนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล

ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทกุรายวชิา เพื่อ

นําไปจัดทําแผนการจดัการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม    

การเรียนการสอนมากท่ีสุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิในแตละรายวชิา รวมถงึมีการใช

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 
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ผลสัมฤทธิ ์ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศึกษา โดยเทียบจากผูเรยีน

แรกเขาของแตละสาขาวชิา จํานวน 914 คน ผานเกณฑ จํานวน 808 คน คิดเปนรอยละ 88.40  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้  7    รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก  สถานศึกษากําหนดใหแผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน

วิชาชพี มีขอสอบมาตรฐานที่ใชในการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนนักศึกษาไดรับ 

การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาแตละ

ประเภทวิชา และสาขาวชิาทุกระดับ 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.   ผูสอนศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวชิาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน

รายวชิาและมาตรฐานวิชาชีพ จดัใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน 

สาขาที่เรียน 

2.   ผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ

ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชพีทุกระดับชั้นป 

3.   ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ

ผูเรียนในชั้นปสดุทายของหลักสตูร 

4.   สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูสําเร็จการศึกษาแตละสาขาวชิา มีจํานวน 759 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  

740 คน คิดเปนรอยละ 97.49 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบงชี้  8 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ 

           ภายใน  1  ป                  

ความตระหนัก   เม่ือนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม นักเรียน   

นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชพีอิสระ และศกึษาตอภายใน  1  ป  แยกขอมูลแตละประเภท

วิชา และสาขาวชิา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปขอมูลใหแผนกวิชา  โดยคิดเปนรอยละ

ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอสิระ  และศึกษาตอ 
ความพยายาม  1.  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอน 
                         ในรายวิชา สูการปฏิบัติจริง 
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2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุงใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน     

 กิจกรรมตอไปนี ้ -  สงเสริมผูประกอบการรายยอย (SME
2
) 

  -  สงเสริมอาชพีอิสระ 

  -  การฝกประสบการณวิชาเรียนในสถานประกอบการ 

  3.  จัดโครงการสงเสริมสนับสนนุผูเรียนใหมีรายไดระหวางเรียนตามอาชีพที่เหมะสม 

4.  ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะ/ปฏิบัติจาก 

    ประสบการณจริง และไดรบัการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2549 จํานวน 828 คน ติดตามได 820 คน ไดงานทํา จํานวน  

83 คน คิดเปนรอยละ 10.12 ศึกษาตอ จํานวน 737 คน คิดเปนรอยละ 89.87 ของจํานวน   

ที่ติดตามได ดังนั้น รวมผูสําเรจ็การศกึษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอสิระ 

และศึกษาตอภายใน 1 ป จํานวน 820 คน คิดเปนรอยละ 99.03 ผลการประเมนิอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรอืหนวยงานพึงพอใจ 

ตัวบงชี้   9       ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม 

                  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก   ความพึงพอใจของผูบริหาร หรือเจาของสถานประกอบการที่มีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานความรู ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

คุณลักษณะที่พงึประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา  

ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเกี่ยวของกบัอบายมุข และ 

สิ่งเสพติด เปนตน 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.  งานวิจัย ฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความสามารถใน     

       การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมวีินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรณุา ความขยัน 

อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด  

เปนตน สงไปยงัสถานประกอบการ จํานวน 24 แหง 

  2.  สถานประกอบการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามสงกลับมายงัสถานศึกษา 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ไดแบบสอบถามสมบูรณ จํานวน 16 ฉบับ คิดเปนรอยละ 66.67 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.07 ผลการประเมิน     

อยูในระดับ ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1   

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

1. รอยละของผูเรียนที่มี     

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป  รอยละ  

91.12 

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 1 

 

2. รอยละของผูเรียนที่ 

สามารถประยุกตหลักการ 

ทางวิทยาศาสตรและ   

คณิตศาสตร 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง

เปนระบบ  รอยละ  84.95 

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 2 

 

3. รอยละของผูเรียนมีทักษะ  

การใชภาษา ส่ือสารดาน    

การฟง การอาน การเขียน   

และการสนทนาทั้ง ภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาส่ือสารดาน

การฟง  การอาน  การเขียน  และการ

สนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษา   

ตางประเทศ  รอยละ 93.90 

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 3 

 

4.  รอยละผูเรียนที่มี

ความสามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา

คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพ

ไดอยางเหมาะสม 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูเรียนมีความสามารถใชความรู และ

เทคโนโลยีที่จําเปนใน การศึกษาคนควา

และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

รอยละ  92.83 

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 4 

 

5. รอยละของผูเรียน 

ที่ม ีคุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม     

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ระดับดี รอยละ  80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่

ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  รอยละ 

92.76   

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 5 

 

6. รอยละของผูสําเร็จ 

การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ 

การสําเร็จการศึกษา 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 88.40  

   แฟมมาตรฐาน   

ที่ 1 ตัวบงช้ี 6 

 

7. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ผานการ 

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  รอยละ 97.49  

   แฟมมาตรฐานที่ 

1 ตัวบงช้ี 7 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

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 99.03 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 1 ตัวบงช้ี 8 

9. ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

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  

4.07 

   แฟมมาตรฐานที่ 

1 ตัวบงช้ี 9 

  รวม 9 - -  

 

จุดเดนของมาตรฐานที่  1  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี 

 

1.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป                 

2.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

3.  รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย                 

 และภาษาตางประเทศ 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพ 

    ไดอยางเหมาะสม 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพันธที่ดี 

6.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑการสาํเรจ็การศึกษา 
8.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ                     

     อยางเปนระบบ 
9.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
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                         จุดที่ตองพัฒนา  ไมมี   

แนวทางการพัฒนา 

1.   สถานศึกษาควรศึกษาความตองการของสถานประกอบการในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคในตัวพนักงาน

ที่จะมาทํางานในสถานประกอบการ 

2.   ควรมีระบบติดตามขอมูลของสถานประกอบการ อาจรวมกับการนิเทศในสถานประกอบการของนักศึกษา

ฝกงานแตละภาคเรียน 

3.   ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ 

4.   จัดระบบการแนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูเรียนตามกลุมเปาหมายไดอยางตอเน่ือง 

5.   การบริหารจัดการการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง  โดยใชสื่อตาง ๆ  จัดนิทรรศการวิชาชีพและวิชาการ     

อาชีวปริทรรศน  แสดงผลงานของผูเรียนประจําป  ในโอกาสตาง ๆ  อยางตอเน่ือง  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ตลอดจนในสถานประกอบการ 
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มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่ 2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ขอกําหนดที่ 2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 
ตัวบงชี้  10    ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความตองการของ 

            ตลาดแรงงาน 

ความตระหนัก  1.  สถานศึกษาไดมีการกําหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ

ระดับของสาขาวชิาที่เปดสอน มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในวสิยัทัศน และพันธกิจของ

สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของการเปดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช.   

และ ปวส. 

 2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ 

และสภาพทองถิน่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดําเนินงานพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี งานอาชีพ และทองถิ่น มีการประเมินผลการใช

หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 

ความพยายาม 1.  สถานศึกษามีการปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอยางเปนระบบ      

  สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา 

2.  ผูสอนปรับปรุงวิธีการสอน เทคนิคการสอน สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ทั้งในและ

นอกเวลาเรียน   

3.  จัดหลักสูตรใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

 4.  จัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย ความ 

สอดคลองระหวางการปฏิบัติงานกับนโยบาย ในดานการบริหารและจัดการอยางมีระบบ

รวมถึงการจัดการดานทรัพยากรตาง ๆ ในการเรียนการสอน การจัดสื่อโสตทัศนูปกรณ   

 5.  การจัดระบบสารสนเทศมาใชในการเรยีนการสอน ความเชือ่มโยง ประสานนําเอาทรัพยากร 

ธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน   

6.  สงเสริมการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางประหยัดเต็มตามศักยภาพ 
 7.  สํารวจความตองการศึกษาตอในสถานศึกษาในสาขาวิชา/สาขางานที่พึงพอใจในแตละปการศึกษา 

    8.  มีการประเมินผลและรายงานผลการใชหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรตอไป 

ผลสัมฤทธิ ์ 1.  ระดับคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  อยูในระดับดี  รอยละ 100 

2.  สถานศึกษาพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะทีมี่การพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน   
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ระดับ ปวช. จํานวน 11 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100   

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง        

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงชี้  11    ระดับคุณภาพของการจัดการเรยีนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญในการฝกทกัษะ 

  วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรยีนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและ  

พึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ  

บูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสือ่การเรียนรู การวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

เหมาะสมสอดคลอง กับผูเรยีน ตามแผนการจัดการเรยีนรู มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล

การสอนโดยผูเกี่ยวของ มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู 

และนําผลมาพฒันาการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

ความพยายาม   1.  ผูสอนจัดการเรียนการสอน การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพ่ือให 
  ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ 

 2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติจริง มีการใหฝกปฏิบัติ

ในหองเรยีน ฝกงานภายในสถานศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการโดยใชวสัดุ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเรียนรูจากประสบการณจริง 

 3.  รวบรวมสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม ของผูสอนในแผนกวิชา 

 4.  ผูสอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดถือตามสมรรถนะทางวิชาชพีที่กําหนดใน 

         หลักสูตรของแตละสาขาวชิา 

                5.  ผูสอนใชวิธกีารประเมินผลที่หลากหลาย โดยเนนการประเมนิตามสภาพจริงโดยวิธกีาร 

  สัมภาษณ การสงัเกต การรายงาน การมอบหมายงาน การปฏิบตัิ แบบองิเกณฑ แบบรายงาน

คุณลักษณะ และนําผลการประเมินไปใช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูตอไป 

 6.  งานวิจัยฯ ไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของคร ู     

ในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์ 1.  ผูสอนจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 90.21  

 2.  ทุกแผนกวิชามีการนิเทศการสอน จํานวน 81 ครั้ง 



 37

 3.  ครูมีการประเมินคุณภาพการสอน โดยผูเรียน รอยละ 72.82   

   4.  งานวิจัยฯ ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู คาเฉลี่ย (X)  

3.71 ระดับ ดี 

 5.  ครูนําการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู  รอยละ  72.82 
    6.  ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชารอยละ 81.52 ผลการประเมิน  
        อยูในระดับ ดี 
ตัวบงชี้  12        รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจดัการเรยีนการสอนอยาง 

  เหมาะสม 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดุฝก เครือ่งมือ อปุกรณอยางเพยีงพอและเหมาะสม    

เกิดประโยชนสูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณทั้งหมด  และจายจริง 

ความพยายาม 1.  ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชวีศึกษา  (งบอุดหนุน – พื้นฐาน)  สําหรับ  

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู  (ปวส.) 

2.  ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝายแผนงานฯ  งานแผนงบประมาณฯ  งานการเงิน  และ 

    งานพัสดุ  ทราบ 

3.  ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ นํายอดจัดสรรระดับ ปวช. และ ปวส. มาจัดสรร  

รอยละ 60 เปนคาวัสดุฝกรายหวั อกีรอยละ 40 นํามาใชเปนการบริหารจัดการของสถานศกึษา 

4.  ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ แจงประชุมหัวหนาแผนกวชิา เพ่ือจดัสรรคาวัสดุฝก

ของแตละแผนก แยกระดับ ปวช. และ ปวส. 

5.  หวัหนาแผนกวชิา  นํายอดจดัสรรวสัดุฝกของแผนกไปจัดสรรตามรายวิชา และแจงครูผูสอน

รับทราบและใหดําเนินการจัดทําสงเสริมผลผลติ (สผ 1) ตามขั้นตอน 

6.  ครูผูสอนทํารายงานสงเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียบรอยแลว 

7.  งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลสมัฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดซือ้วสัดุฝก อุปกรณ สําหรับการจดัการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ 6.33 ของ

งบประมาณทั้งหมด ผลการประเมินอยูในระดับ  ปรับปรุง 

ขอกําหนดที่ 2.3   จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงชี้  13   ระดับความเหมาะสมและพอเพยีงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ  ดังน้ี 

1.  จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่องตอหองปฏิบัติการ 
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2.  ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ 

3.  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และระบบเครือขายใหสามารถใชงานใน  

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  จัดตารางการใชหองปฏิบัติการใหนักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอร 

ไดอยางเพียงพอ 

ความพยายาม สถานศึกษามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่องตอหอง จํานวน  

7  หองเรียน  ที่สามารถใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพ โดยนักศึกษาสามารถเขามา

ฝกทักษะดานคอมพิวเตอร  ครั้งละ  40   คน  ตอหองเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีระบบคอมพิวเตอร ตามอัตราสวนผูเรียน : เครื่อง

คอมพิวเตอรเปน 2 คน : 1 เครื่อง ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช   

ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรยีน สถานทีฝ่กปฏบิัติงาน สถานทีศ่ึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขา ทั้งใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 
ตัวบงชี้  14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน   หองปฏิบัติการ                    

                       ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ              

                   ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด   

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรงอาหาร หองนํ้า ฯลฯ หองเรียน  

หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเทอรเน็ต 

ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจดัการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรบั

การใหบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคม เปนตน โรงฝกงาน พืน้ท่ีฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ 

และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย

ความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ

การเรียนรู 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ในองคประกอบตอไปนี้ 

1.  การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน ไดแก  

-  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่  โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

-  มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่กําหนด 

 -  มีการติดตามประเมินผลการใชอาคารสถานที่ 

 -  มีการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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2.  การจัดศูนยวิทยบริการ คือ หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และหองอินเทอรเน็ต ไดแก       

-  มีสื่อที่หลากหลาย 

-  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน การสืบคน 

-  สามารถรองรบัการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

3.  การจัดการครุภัณฑและอุปกรณ  ไดแก 

-  จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา 

-  จํานวนครุภัณฑ และอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา เทียบกับเกณฑ ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน

พื้นท่ีฝกปฏิบัติ เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงูสุด

องคประกอบที่  1 ระดับดี    องคประกอบที่ 2 ระดับดี                               

องคประกอบที่ 3 ปฏิบัติ รอยละ 100 ระดับดี 

 สรุประดับดี  3  องคประกอบ  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  

ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการเรียนรู 
ตัวบงชี้  15    ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิง่อาํนวยความสะดวกที่เอือ้ตอ   

  การเรยีนรูในสถานศึกษา 

ความตระหนัก   สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ  ดังน้ี 

1. มอบหมายหนาที่นักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นท่ีสวนรวมของสถานศึกษา 

2. คําสั่งแตงตั้งผูสอน ดูแลความสะอาดเรียบรอย บริเวณชั้นเรียน หองปฏิบัติการ โดยให

ผูเรียนมีสวนรวม 

3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับเปนท่ี 

พักผอนของผูเรียน 

4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบปองกันมีความปลอดภัย 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังนี ้

1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นที่สวนรวมของสถานศึกษาอยาง 

ตอเน่ือง 

2. มอบหมายใหครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ    

กอน – หลัง เขาหองเรียน 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม เพิ่มขึ้น 

4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผอนและจัดซื้อโตะเกาอี้ เพ่ือเปนท่ีพักผอนของผูเรียน 

5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 
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ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 

 ในสถานศึกษา ไดปฏิบัติ จํานวน 12 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 92.30 ผลการประเมิน

อยูในระดับ  ดี   

ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
ตัวบงชี้  16  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ 

ความตระหนัก 1.  สถานศึกษาไดจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

การศึกษาดงูาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ 

 2.  บุคลากรที่ไดเขารับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  รายงานใหสถานศึกษาทราบ 

ความพยายาม     บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาท่ีรับผิดชอบในรูปแบบของ   

การฝกอบรม การประชุม สัมมนาทางวชิาการ การศึกษาดงูาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ

อยางสมํ่าเสมอ ทั้งที่จัดภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก 

ผลสัมฤทธิ ์ บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบัการพัฒนาตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 80.41   

 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี   

ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกนัจัดการศึกษาท้ังในระบบ  และ

ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้  17   จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 

                     สถานศกึษา เพ่ือสนับสนนุการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก   การระดมทรพัยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เชน  

การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพ่ือให

การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ  ดังน้ี 

  1.  การระดมทรัพยากร บุคคลเปนวิทยากรใหความรู จํานวน 190 ครั้ง 

 2.  การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา จํานวน 43 ครั้ง เปนเงิน 31,601,749.88 บาท 

 3.  หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน     

9 ครั้ง จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 147,035 บาท 

    4.  มีการประสานการใชครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอืน่ๆ รวมกัน จํานวน 32 ครั้ง 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 274 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  
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ตัวบงชี้  18    จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศกึษาระบบทวิภาค ี

           และระบบปกติ 

ความตระหนัก   1.  สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการอาชีวศึกษา  

  ระบบทวิภาคี 

2.  สํารวจสถานประกอบการ ประสานความรวมมือในการจัดการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา

ระบบปกติ 

3.  รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทีร่วมจัดการเรียนการสอน ทั้ง

ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

ความพยายาม 1.  ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการจัดการ

ฝกงานในระบบปกติ  และฝกอาชีพในระบบทวภิาคีเปนอยางดี 

  2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานเปนจํานวนมาก 

  3.  สถานประกอบการแจงความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวชิา ฝกงานทกุภาคเรียน 

  4.  วางแผนการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการไดตรงกับความตองการของ  

                     สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

  5.  สถานประกอบการไดรับนักศึกษาฝกงาน ตามจํานวนที่ตองการ 

  6.  นักศึกษาทุกคนไดรับการฝกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรกอนสาํเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์ จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝกงาน รวมเปน 306 แหง   

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้  19   จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มสีวนรวมใน 

การพัฒนาผูเรยีน                                 

ความตระหนัก   สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น และ 

 สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับสาขาวชิา  

ในการพัฒนาผูเรียน 

ความพยายาม ทุกสาขาวชิาจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูมีความรูจากหนวยงาน  

ภายนอก และชุมชน ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการเปนวิทยากร ใหความรูและพัฒนาผูเรียน

ทั้งปการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/หรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนา 

ผูเรียนได 13 สาขาวิชา จํานวน 288 คน รวมจํานวนชั่วโมง 542 ชั่วโมง 30 นาที         
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คิดเปนอัตราสวน 1 คน ตอ 2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวชิาที่จัดหาผูเชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้  20    อัตราสวนของผูสอนประจาํท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางทีส่ถานศึกษาทําสัญญาจาง 

ตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบ    

การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา 

ความพยายาม สถานศึกษามีผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพทั้งหมด 63 คน สาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน 13

สาขาวิชา จํานวนผูเรียนมีทั้งหมด 2,850 คน คิดอัตราสวนโดยภาพรวม ผูสอนตอผูเรียน 1 : 45     

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอ   

ผูเรียนไมเกิน 35 คน จํานวน 8 สาขาวชิา จาก 13 สาขาวชิา คิดเปนรอยละ 61.54 ผลการประเมิน

อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้  21    อัตราสวนของผูสอนประจาํตอผูเรียน 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษา    

ทําสัญญาจางตอเน่ือง ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจํา 68 คน ครูจางสอน 24 คน รวม 92 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา  

ทั้งหมด 2,850 คน  

ผลสัมฤทธิ ์ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน คิดเปน 1 : 30 ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาท่ี

มีการพัฒนาตามความ 

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. ระดับคุณภาพของ       

การจัดการเรียนรูอยาง 

หลากหลาย โดยเนนผูเรียน 

เปนสําคัญในการฝกทักษะ

วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง  

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติ เต็มตาม 

ศักยภาพและพึงพอใจ 

ตอคุณภาพการสอน 

ระดับดี ปฏิบัติตาม ขอ 1 - 5 

และมีขอ 6  รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช ปฏิบัติตามขอ 1 - 5 

และมีขอ 6  รอยละ 60 - 79 
ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติไมครบ  

ทุกขอ  หรือครบทุกขอ และ   

มีขอ 6  รอยละ 1 - 59 

คุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ

จริง และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน   

ปฏิบัติได 1-5 ขอ และมีขอ 6  รอยละ  

81.52 

 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 11 

12. รอยละของงบประมาณที่

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  

อุปกรณสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

ระดับดี มากกวารอยละ 10 

ระดับพอใช รอยละ 7 - 10  

ระดับปรับปรุง นอยกวา 

รอยละ 7 

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม  คิดเปนรอยละ 6.33 ของ

งบประมาณทั้งหมด  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 12 

 

13. ระดับความเหมาะสมและ

พอเพียงของระบบคอมพิวเตอร

ในแตละสาขาวิชา 

     

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. ระดับความเหมาะสม    

ในการจัดอาคารเรียน อาคาร 

ประกอบ หองเรียน  

หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ 

โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน         

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ระดับดี  ผลการตัดสิน  แตละ

องคประกอบในระดับดี 2 ใน 3 

ระดับพอใช ผลการตัดสินแต

ละองคประกอบในระดับพอใช 

ทั้ง 3  องคประกอบ  หรือ 

ผานเกณฑในระดับ ดี  1 

องคประกอบ  พอใช  2  

องคประกอบ 

ระดับปรับปรุง  ผลการตัดสิน

ทุกองคประกอบอยูในระดับ

ปรับปรุงทั้ง 3 องคประกอบ 

หรือ มีองคประกอบหนึ่งอยูใน

ระดับปรับปรุง 

องคประกอบที่ 1  ปฏิบัติทุกขอ 

อยูในระดับดี 

องคประกอบที่ 2  ปฏิบัติทุกขอ 

อยูในระดับดี 

องคประกอบที่ 3  ปฏิบัติ 

รอยละ 100  อยูในระดับดี 

 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 14 

 

15. ระดับคุณภาพการจัด 

ระบบความปลอดภัยของ 

สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย 

ความสะดวกที่เอื้อตอ 

การเรียนรูในสถานศึกษา 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ระดับคุณภาพการจัดระบบความ 

ปลอดภัยของสภาพแวดลอม  

ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ 

การเรียนรูในสถานศึกษา รอยละ 

92.30 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 15 

 

16. รอยละของบุคลากร 

ภายในสถานศึกษาที่ไดรับ    

การพัฒนาตามหนาที่ที่ 

รับผิดชอบ 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

บุคลากรภายในสถานศึกษา ที่ไดรับ

การพัฒนาตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ  

รอยละ 80.41  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 16 

17. จาํนวนครั้งหรอืปริมาณใน

การระดมทรัพยากรจาก 

แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 20 ครั้งข้ึนไป 

ระดับพอใช 15 - 19 ครั้ง 

ระดับปรับปรุง 1 - 14  ครั้ง 

จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการ จัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ จํานวน  274  ครั้ง 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2 ตัวบงช้ี 17 

18. จาํนวนสถานประกอบการ 

ที่มีการจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา จัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

ระดับดี 20  แหงข้ึนไป 

ระดับพอใช 11 - 19  แหง 

ระดับปรับปรุง 1 - 10  แหง 

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา   

จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ ระบบ

ปกติ  จาํนวน  306  แหง 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2  ตัวบงช้ี 18 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

19. จํานวนคน - ช่ัวโมง ของ 

ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ   

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มี 

สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน       

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

ทุกสาขาวิชาที่มีการจัดหา 

ผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน 

13 สาขาวิชา คิดเฉล่ียได 1 คน : 2 

ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 100 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2  ตัวบงช้ี 19 

20. ผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิ 

ดานวิชาชีพตอผูเรียน         

ในแตละสาขาวิชา 

 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 60 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59 

สาขาวิชาที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทาง

วิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 

คน  ตอผูเรียนไมเกิน  35  คน     

รอยละ  61.54 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2  ตัวบงช้ี 20 

21. อัตราสวนของผูสอน

ประจําตอผูเรียน 

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  : 30 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 2  ตัวบงช้ี 21 

   รวม 8 3 1  

 

จุดเดนของมาตรฐานที่  2  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี 

1.  ระดับคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 
2.  ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรยีน อาคารประกอบ หองเรยีน หองปฏบิัติการศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน             

 พื้นท่ีฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

3.  จํานวนครัง้หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุน

การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศกึษา จัดการศึกษา ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

5.  จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

6.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอ้ือตอการเรียนรูใน

สถานศึกษา 
7.  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน เปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ 

 มีการฝกปฏิบัติจริง  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน       

8.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ                    
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จุดที่ตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับ ปรับปรุง และพอใช  ดังน้ี 

1.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ วสัดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม            
2.  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

3.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

4.  ผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝก อปุกรณสําหรับจัดการสอนใหเหมาะสมเพียงพอ
ตอผูเรียน 

2. จัดหา/ระดมทรพัยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวชิาที่ขาดครูทีมี่คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนมาก 

3. จัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ ระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง   
เหมาะสมและเพยีงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวชิา 

         4.  พัฒนาครูใหมีการจัดการเรยีนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทกัษะวชิาชพี มีการฝกปฏิบัติจริง  

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพงึพอใจตอคุณภาพการสอน   
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มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขอกําหนดที่ 3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 

ขอกําหนดที่  3.1   จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้  22   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ความตระหนัก   สถานศึกษาไดจดัใหผูเรียนทุกคน (ทั้งกลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแล ติดตามใหคําปรึกษา  

แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเน่ือง ตลอดปการศึกษา นอกเหนือ    

จากการที่ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาเปนรายบุคคล โดยกําหนดใหครูที่ปรึกษา พบนักเรียนนักศึกษา

ในที่ปรกึษาสัปดาหละ 1 ครัง้ และบันทึกการพบครูที่ปรึกษาสงงานปกครองในสปัดาหถัดไป 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังน้ี 

  1.  ครูทุกคนมีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนครูที่ปรึกษา 

 2.  จัดประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 

 3.  ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรยีนนักศึกษา  ทุกสัปดาห 

 4.  จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

 5.  มีการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอยางครบถวน 

 6.  สรุปรายงานผลการพบที่ปรกึษาของครูทุกคนตอสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

 7.  สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูทีป่รึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 
ผลสัมฤทธิ ์ ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนทุกสาขาวชิาตลอดปการศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 30 ครั้ง             

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้  23   จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดใหบริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน เปนตน 

  ใหแกผูเรียนทัง้หมด โดยจัดตลอดปการศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสขุภาพ 

 ประจําปทุกชั้นป  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และงานโครงการพิเศษไดดําเนินการตรวจสารเสพติด

ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ไมไดรับการตรวจสขุภาพประจําป 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกบัผูเรียน 1 ครั้ง จํานวน 2,475 คน ตอผูเรียน    

ทั้งหมด 2,725 คน คิดเปนรอยละ 90.82 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  
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ตัวบงชี้  24    รอยละของผูเรยีนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก   ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณีอื่น  

 เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีขึน้ทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

  1.  งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงคลาออกพรอมแจงเหตุผล 

 2.  ครูที่ปรึกษา แจงผูเรียนที่ขาดติดตอกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพนสภาพ 

 3.  งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไมผานเกณฑที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละป  

                         เพ่ือประกาศพนสภาพ 

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา โดยมีผูเรียนแรกเขา จํานวน 2,850 คน        
ผูเรียนปจจุบัน จํานวน 2,613 คน มีผูออกกลางคัน จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 8.31        

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่  3.2   จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง

ดานบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงชี้  25   จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม  

ที่ดีงามในวิชาชพี  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ   

ความตระหนกั สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวชิา 

ความพยายาม ทุกสาขาวชิามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน

วิชาชพี รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ใหกับผูเรียนตลอดปการศึกษา   

ผลสัมฤทธิ ์ สาขาวชิาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน มีจํานวน 12 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา        

คิดเปนรอยละ 92.30 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  

ขอกําหนดที่  3.3   จัดกิจกรรมสงเสริมการอนรุักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้  26         จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี   

  และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ความตระหนัก  สถานศึกษารวมมือกับหนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม  อีกท้ังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคตามที่สถานประกอบการตองการ 

ความพยายาม สถานศึกษาใหความรวมมือและไดรับความรวมมือกับหนวยงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไดแก 

1.  กิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิง่แวดลอม  และบําเพ็ญประโยชน 

2.  กิจกรรมวันสําคัญของชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย 

3.  กิจกรรมวัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  กิจกรรมเสรมิสรางความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมจํานวน 278 ครั้ง        

ซึ่งมีผูเรียนทุกสาขาวิชาเขารวมดําเนินการ คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวชิา ผลการประเมิน   

อยูในระดับ ดี 
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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  30  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 90.82  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 3  ตัวบงช้ี 23 

24. รอยละของผูเรียนที่ 

ออกกลางคันเม่ือเทียบ  

กับแรกเขา 

ระดับดี  รอยละ 1 - 30   

ระดับพอใช  รอยละ 31 - 40 

ระดับปรับปรุง มากกวา 

รอยละ 40 

ผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับ

แรกเขา  รอยละ 8.31  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 3  ตัวบงช้ี 24 

25. จํานวนครั้งและประเภท    

ของกิจกรรมที่สงเสริม 

ดานวิชาการ คุณธรรม   

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 

ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 75 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 

สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรม 

ทั้ง 3 ดาน จํานวน 12  สาขาวิชา คิด

เปนรอยละ  92.30   

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 3  ตัวบงช้ี 25 

26. จํานวนครั้งและประเภท 

ของกิจกรรมที่สงเสริม 

การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม 

วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 75 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 

ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรม 

ทั้งภายใน และภายนอกครบทั้ง 2 ดาน  

คิดเปนรอยละ 100  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 3  ตัวบงช้ี 26 

     รวม 5 - -  
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จุดเดนของมาตรฐานที่  3  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี  

1.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

2.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม การอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

3.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 

รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ 
4.  จํานวนครั้งของการจัดบรกิารตรวจสอบ สารเสพติดใหกับผูเรียน 

5.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

 
จุดที่ตองพัฒนา ไมมี   

  

แนวทางการพัฒนา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา เพ่ือแกปญหาการออกกลางคัน 
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มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ขอกําหนดที่ 4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสงัคม ดังนี ้

ขอกําหนดที่  4.1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สงัคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 

ตัวบงชี้  27   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 

ความตระหนัก    1.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่หบริการวชิาชีพ พรอมท้ังใหความรู และคําแนะนํา

ในการดูแลบํารุงรักษา เชน ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชวีะบริการ เปนตน 

2.  สถานศึกษามีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชพี เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

เชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ คาราวานแกจน โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

เปนตน 

3.  ทุกกิจกรรม/โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

4.  โครงการที่มีประสิทธิผล หมายถึง โครงการที่ดําเนินงานไดผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงค  

ที่กําหนดไว  

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ 
 2.  ประสานงานกับกลุมเปาหมาย และเตรียมการดําเนินการ 
 3.  ดําเนินการตามโครงการจดัฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน กลุมผูสนใจ ไดแก โครงการ  

ฝกอบรมอาชีพอิสระ โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ โครงการคาราวานแกจน 

โครงการฝกวิชาชีพใหแกหนวยงานอื่น ๆ โครงการฝกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนพระราชดําริ 

4.  สรุปและรายงานผลตอผูอาํนวยการวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
ผลสัมฤทธิ ์ ชุมชน สังคม ไดรับการถายทอดความรูดานวชิาชพี และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมใหดีขึ้น สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ     

ที่ไปจัดกิจกรรมได 23 กิจกรรม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 



 53

ขอกําหนดที่  4.2   จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกบัแผนการบริการ

วิชาชีพที่กําหนด 

ตัวบงชี้  28      รอยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู 

ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ

ของประชาชนตองบดําเนนิการ 

ความตระหนัก งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวชิาชพี และฝกทักษะวชิาชีพ    

ตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัดและหนวยงานอื่นท้ังหมด 

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงนิจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

 1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานความรวมมือ งานแผนงบประมาณฯ   

   และงานการเงนิ รับทราบ 

          2.  งานความรวมมือดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

 3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลสัมฤทธิ ์ สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จายจรงิตอ 

 งบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.19 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี   
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4 

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

27. จํานวนและประสิทธิผลของ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพและสงเสริมความรูใน 

การพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน 

และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ 

วิชาชีพ 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  23  กิจกรรม/โครงการ 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 4  ตัวบงช้ี 27 

28. รอยละของงบประมาณ 

ในการจัดกิจกรรม/โครงการ   

ที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริม

ความรูในการพัฒนา ชุมชน 

และทองถ่ิน และกิจกรรม/

โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือ

การประกอบอาชีพของประชาชน

ตองบดําเนินการ 

ระดับดี  มากกวารอยละ  0.20 

ระดับพอใช รอยละ 0.11 - 0.02 

ระดับปรับปรุง  นอยกวารอยละ 

0.11 

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/ 

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  คิดเปน

รอยละ 1.19 ของงบประมาณ ที่จาย

จริงตองบดําเนินการ   

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 4 ตัวบงช้ี 28 

รวม 2 - -  

จุดเดนของมาตรฐานที่  4  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี 

1.  จํานวนและประสทิธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบรกิารวชิาชีพและสงเสริมความรูในการพฒันา ชุมชน และ

ทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวชิาชพี เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ 
 

จุดที่ตองพัฒนา   ไมมี 
 

แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และพัฒนาใหมีสภาพคลอง กระจายและสอดคลองกับกิจกรรม    

ที่จัดตลอดทั้งปการศึกษา 
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มาตรฐานที่  5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ขอกําหนดที่ 5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดงันี้ 

ขอกําหนดที่  5.1   สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวจิัย และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ตัวบงชี้  29    จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ

เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสู  

การแขงขันในระดับชาต ิ

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสอน บคุลากร และผูเรยีนในแตละหลักสูตร ทกุสาขาวชิา/สาขางาน    

ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชพี  และการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ

ประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนทุกสาขาวิชา 

ผลสัมฤทธิ ์ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผูสอน จํานวน 46 ผลงาน 

ผูเรียน จํานวน 1,467 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมนิอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่  5.2   จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานที่นาํไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้  30    รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณทัง้หมด 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสงักัด และหนวยงานอื่น  

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงนิจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานวิจัยทราบ 

2.  งานวิจัยฯ แจงประชุมผูที่เกีย่วของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ครูและผูเรียนไดมีโอกาสสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน ทั้งที่ไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแกครแูละนกัเรียนในสถานศึกษา และผูสนใจ

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมทั้งการนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตลอดปการศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ ์ รอยละของงบประมาณทีใ่ชจรงิในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานตองบประมาณทัง้หมด คิดเปนรอยละ 1.51 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่  5.3   จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานที่นาํไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้  31   จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานวิจัย  

และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธกีารใชสือ่ที่หลากหลาย เชน วิทย ุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน และการเผยแพรทาง

อินเทอรเน็ต 

ความพยายาม เอกสาร/รายงาน ชองทาง และความถี่ของการเผยแพร ขอมูล ขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธกีารใชสื่อที่หลากหลาย ไดแก โทรทัศน หนังสอืพิมพ 

จัดนิทรรศการในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ โดยนําเสนอผลงาน และการเผยแพร   

ทางอินเทอรเน็ต 

ผลสัมฤทธิ ์   จํานวนครัง้ของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวจิัย และโครงงาน  

   จํานวน 44 ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5 

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

29. จํานวนนวัตกรรม   

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานที่นําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาการเรียนการสอน   

การประกอบอาชีพและ/หรือ 

การพัฒนาชุมชน ทองถิ่น   

และประเทศซึ่งนําไปสู 

การแขงขันในระดับชาติ 

ระดับดี รอยละ 80 - 100 

ระดับพอใช รอยละ 75 - 79 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74 

 

 

ผูเรียนและผูสอนจัดทํานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ

เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/

หรือการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น และ

ประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันใน

ระดับชาติ  ทุกสาขาวิชา  คิดเปน 

รอยละ 100 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 5  ตัวบงช้ี 29 

30. รอยละของงบประมาณ 

ที่ใชในการสราง พัฒนา   

และเผยแพรนวัตกรรม   

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานตองบประมาณทั้งหมด 

ระดับดี  มากกวารอยละ 1.00 

ระดับพอใช รอยละ 0.50 - 1.00 

ระดับปรับปรุง  นอยกวารอยละ  

0.50 

งบประมาณที่ใชในการสรางพัฒนา 

และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัย  และโครงงานตองบประมาณ

ทั้งหมด  รอยละ 1.51  

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 5  ตัวบงช้ี 30 

31. จํานวนครั้งและชองทาง 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

เก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ระดับดี  มากกวา 4  ครั้ง 

ระดับพอใช 3 - 4 ครั้ง 

ระดับปรับปรุง นอยกวา 3 ครั้ง 

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

จํานวน  44  ครั้ง 

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 5  ตัวบงช้ี 31 

รวม 3 - -  

 

จุดเดนของมาตรฐานที่  5  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี 

1.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  

  การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึง่นําไปสูการแขงขันในระดับชาต ิ

2.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

 ตองบประมาณทั้งหมด 

3.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช 

 ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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จุดที่ตองพัฒนา   ไมม ี
 

แนวทางการพัฒนา   
1. สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนานวัตกรรม    

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติใหมากขึ้น 

2.  สถานศึกษาควรแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปน     

ที่ปรึกษาดานวิจัยใหมากขึ้น 
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มาตรฐานที่  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่ 6  ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 

ขอกําหนดที่  6.1   ใชภาวะผูนาํและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน

สถานศึกษา และหนวยงาน หรอืบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ 32    ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม       

  ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ความตระหนัก  ผูบริหารใชภาวะผูนําและมีวิสยัทัศนในการบริหารงาน ผสมผสานความรวมมือของบุคลากร 

ในสถานศึกษา หนวยงาน และบคุลากรภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร และนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

และสอดคลองกบัแผนที่กําหนด   

ความพยายาม ผูบริหารมีภาวะผูนํา และการจัดการ โดยใชกระบวนการบริหารงาน PDCA มีการกระจาย

อํานาจ มอบหมายงานและหนาที่ใหกับบุคลากรปฏิบัติเปนไปตามขอบขายงาน และบทบาท

หนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช

สถานศึกษาเปนศูนยกลาง เกิดประสิทธิภาพดานการศึกษาเปนภาพรวม สงเสริมใหบุคลากรมี

สวนรวมในการบริหารงาน พัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว เนนการพึ่งตนเองโดยสงเสริมใหบุคลากร

ไดมีโอกาสพัฒนาความรูและนํามาขยายผลตอเพื่อนรวมงานในสถานศึกษาและสถานศึกษาอืน่ ๆ 

เปนการสรางเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกันระหวางสถานศึกษา ผูบริหารสามารถปรับใช

การบริหารงานไดสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของ

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด สงเสริมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีภาวะผูนํา 

วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายระดับ

สถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร 
ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการทุกฝาย และหัวหนาแผนกวิชา สรุปในภาพรวมปฏิบัติได  

7 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ขอกําหนดที่  6.2   จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชพี 

ตัวบงชี้  33   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏบิัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ      

ไดอยางถกูตองเหมาะสม 

ความตระหนัก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  

 และจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

1.  เผยแพรจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแกบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน   

    การปฏิบัติตน 

2.  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา 

    อยูสมํ่าเสมอ 

 3.  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ผลสัมฤทธิ ์ บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดที่  6.3   จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้  34   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ    

อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ สังคมและเศรษฐกิจ 

มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสทิธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ดังน้ี 

1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน 

2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 

4.  มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดที่ทํางานประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา 

5.  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง 

ผลสัมฤทธิ ์ การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษาปฏิบัติได 5 ขอ              

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6 

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดี พอใช 

ปรับ 

ปรุง 

หลักฐาน

สนับสนุน 

32. ระดับคุณภาพ 

การบริหารงานของผูบริหาร    

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  
ตรวจสอบได 

ระดับดี  ปฏิบัติมากกวา  6 ขอ 

ระดับพอใช ปฏิบัติ  5 - 6 ขอ 

ระดับปรับปรุง ปฏิบัตินอยกวา  
5 ขอ 

 

คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

การมีสวนรวมของประชาคม 

อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได ปฏิบัติได 7 ขอ   

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 6  ตัวบงช้ี 32 

33. รอยละของบุคลากรใน 

สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน 

วิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ระดับดี รอยละ 90 - 100 

ระดับพอใช รอยละ  85 - 89 

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 84 

 

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได

อยางถูกตองเหมาะสมทุกคน       

คิดเปนรอยละ 100   

   แฟมมาตรฐาน 

ที่ 6  ตัวบงช้ี 33 

34. ระดับคุณภาพของ 

การจัดระบบสารสนเทศ   

และการจัดการความรู 

ของสถานศึกษา 

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 

รวม 3 - -  
 

จุดเดนของมาตรฐานที่  6  ไดแกตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี  ดังน้ี 

1.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม     

2.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
3.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

จุดที่ตองพัฒนา   ไมมี 

แนวทางการพัฒนา สถานศึกษาควรตระหนักและจดัทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว 
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บทที่  3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มีผลการประเมิน

ซึ่งจัดเปนจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาไดดังตอไปนี้ 

1.  จุดเดน คือ ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. มาตรฐานที่  2  ตัวบงชี้  10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา

ตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน  

   หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสม

กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
3. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  17 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน 

   และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี     

ประสิทธิภาพ 
4.   มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  18   จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด 

   การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
5. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  19 จํานวนคน-ชัว่โมง ของผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น  

   ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
6. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  22 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
7. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม  

   วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. มาตรฐานที่  4 ตัวบงชี้  27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและ 

สงเสริมความรูในการพฒันาชุมชนและทองถิ่น และกจิกรรม/โครงการ  

   ฝกทักษะวชิาชพีเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

9. มาตรฐานที่  4 ตวับงชี้  28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี 

   และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิน่ และกิจกรรม/  

โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชพีของประชาชนตอ     

งบประมาณทั้งหมด 
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10. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

11. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  30 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม  

   สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบประมาณทั้งหมด 

12. มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้  31 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  

   สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน     

การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

13. มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

   มาตรฐานวิชาชีพ 

14. มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ 

   สถานศึกษา 

15. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 

   อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 
16. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
17. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน   

   และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

18. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  4 รอยละผูเรียนทีมี่ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน  

   การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชพีไดอยางเหมาะสม 
19. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  5 รอยละของผูเรยีนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

   มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

20. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม        

   สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา 
21. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม  

   จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ 

   มนุษยสัมพันธ 
22. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
23. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  23 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 



 64

24. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

   การสําเร็จการศึกษา 
25.  มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้  32 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน 

   ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา              

   ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

26. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  2 รอยละของผูเรยีนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ 

   คณิตศาสตร  มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
27. มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  24 รอยละของผูเรยีนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
28. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรยีนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน 

   เปนสําคัญในการฝกทักษะวชิาชพี  มีการฝกปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียน

ไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

29. มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้  9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ  

   ที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 
30. มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีที่ 

   รับผิดชอบ 

  

2.  จุดที่ตองพัฒนา คือ ผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่อยูในระดับปรับปรุง และพอใช 

เรียงตามลําดบัดังนี้ 

1.   มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงชี้  12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัด 

  การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

2.   มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  20 อัตราสวนของผูสอนประจําวิชาท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 

   ในแตละสาขาวชิา 

3.  มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้  21 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

4. มาตรฐานที่  2  ตัวบงชี้  13 ระดับความเหมาะสมและพอเพยีงของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศึกษา 2550 

 

จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับ 
มาตรฐาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ ดี พอใช ปรับปรุง 
ระดับคุณภาพ 

1 9 9 - - ดีมาก 

2 12 8 3 1 พอใช 

3 5 5 - - ดีมาก 

4 2 2 - - ดีมาก 

5 3 3 - - ดีมาก 

6 3 3 - - ดีมาก 

รวม  6 34 30 3 1 ดี 

 

ตารางที่  6  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา  2550 

เกณฑการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน 

  ระดับดีมาก  = ดีทุกตัวบงชี ้

  ระดับดี   = ดี  รอยละ  80 - 99  ของตัวบงชี้ 

  ระดับพอใช  = ดี  รอยละ  65 - 79  ของตัวบงชี้ 

  ระดับปรับปรุง  = ดี  รอยละ  51 - 64  ของตัวบงชี้ 

  ระดับตองปรับปรุงอยางยิง่ = ดี  รอยละ  1 - 50  ของตัวบงชี้ 

 
3.  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สถานศึกษาไดกาํหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม  ไดดังน้ี 

3.1  แผนพัฒนาผูเรียน 

3.1.1  สงเสริมกิจกรรมที่เนนดาน คุณธรรม และจริยธรรม  อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

3.1.2  สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในอาชีพและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

3.1.3  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน 

3.1.4  สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนทีท่ันสมัยเพยีงพอกับความตองการของ 

ผูเรียน 
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3.1.5  สงเสริมกิจกรรมที่เนนดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

3.1.6  สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียน

มีคุณภาพสูงสุดตามสาขาที่เรียน 

3.1.7  สงเสริมใหผูเรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดษิฐ โครงงาน โครงการวชิาชีพ และงานวิจยัตามสาขาวิชา

ที่เรียน 

3.1.8  สรางงาน สรางรายไดระหวางเรียน สรางผูประกอบการใหม และสงเสรมิใหผูเรียนประกอบอาชีพ

อิสระ 

3.2   แผนพัฒนาบุคลากร 

3.2.1  สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวจิัยการศึกษา การผลิตสื่อ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และวธิีการสอนที่หลากหลาย               

3.2.2  สงเสริมใหบุคลากรไดไปรวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาตอ และศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรู   

มาพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.3  มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

3.2.4  จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในองคกร 

3.2.5  ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร 

3.2.6  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรยีน 

3.3   แผนพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการ 

3.3.1  เรงพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาการและวิชาชพี 

3.3.2  จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา 

3.3.3  ความรวมมือของชุมชน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.3.4  การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดการ และการบรหิารสถานศึกษา 

3.3.5  จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

3.4   แผนพัฒนาการจัดหาทรพัยากร 

3.4.1  จัดโครงการความรวมมือดานบุคลากรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

3.4.2  เรงรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ 

3.4.3  เนนใหผูสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.4.4  พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.4.5  จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3.4.6  มีการประดิษฐ คิดคน เครื่องมือเครื่องใชแทนกําลังคน และเพื่อเพ่ิมรายไดใหสถานศึกษา 
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3.4.7.  มีการควบคุมคาใชจายและทรัพยากร ในการใชงานใหเกิดประโยชนสงูสุด 
4.  สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.1  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลย ีทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

4.2  ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ผูสอน ในสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

 ในทองถิ่น 
4.3  การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดที่เปนรูปแบบเหมือนกันท้ังสถานศึกษา     

อาชีวศึกษา 

4.4  การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

4.5  เอกสาร คูมือเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู และ 

การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

4.6  การไดรับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

 



 
 

 

 

คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ที่  ๐๗๙/๒๕๕๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
--------------------------------------- 

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๖ มาตรฐาน  

๓๔  ตัวบงชี้  นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค 

วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแตงตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ        

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

           ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  ๑.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายพัฒนาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

  ๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายบริหารทรัพยากร   รองประธานกรรมการ 

  ๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

  ๑.๖ นางจารุวรรณ   อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๗ นายสมจิต  แขงขัน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ใหขอมูล  ออกแบบเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา  และสงคณะกรรมการจัดทํารายงานผล     

การประเมินตนเอง  ประกอบดวย 

 

 

               /มาตรฐานที่ ๑… 



 ๒.๑  คณะกรรมการฝายวิชาการ  ประกอบดวย 
  ๑.  นายสุทธพิัฒน  อมรกุล     ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางอุบล  เบญจพงศ     กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ กรรมการ 

๑ นางจริยา  มณีโรจน          นางอรอนงค  แซลิ่ม 

๓ นางอุบล  เบญจพงศ  นางอรทัย  เมืองแมน นางสาววรรณรัตน  เช่ียวกุลวิชัย 

๔ นางอุบล  เบญจพงศ  นางอรทัย  เมืองแมน นางสาววรรณรัตน  เช่ียวกุลวิชัย 

๑ 

 

๖ นางจริยา  มณีโรจน          นางอรอนงค  แซลิ่ม 

๑๓ นางมาลี  วองเกษฎา นายกําชยั  ณ พัทลุง นางสาวพรเพ็ญ  คงแพทย 

๑๕ หัวหนาแผนกวิชา  

๑๗ หัวหนาแผนกวิชา  

๒ 

๑๙ หัวหนาแผนกวิชา  

๒๔ นางจริยา  มณีโรจน นางจินตนา  อมรรัตนโสภาค ๓ 

๒๕ หัวหนาแผนกวิชา  

 
 ๒.๒  คณะกรรมการฝายพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวย 
  ๑.  นางสาวสุณี  พงศยี่หลา      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนฤมล  แยมศร ี     กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ กรรมการ 

๒ นางนิภา  สุขสง นายศราวุธ  ทิพยรักษา นางสาวสุนสิา  รักษา 

๕ นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท 
นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 

นางสาวสาวิกา  หีตนาแค 

นายเสรี  จําเนียร 

นางนิ่มนวล  จงทอง 

นางสาววิมลรัตน  นเรนทราช 

นางนพรัตน  สุวรรณรัตน 

๘ นางนงลกัษณ  เรียบรอย 

ครูที่ปรกึษา ปวช.๓ และปวส.๒ 

นางสาวเบญจมาศ  หีตชะนา 

 

นางสาวสุนสิา  รักษา 

๑ 

๙ นางนิภา  สุขสง 

นางสาวสุนสิา  รักษา 

นางอุบล  เบญจพงศ นายศราวุธ  ทิพยรักษา 

๑๐ นางมาลี  วองเกษฎา นางสาวพรเพ็ญ  คงแพทย  ๒ 

๑๑ หัวหนาแผนกวิชา นางมาลี  วองเกษฎา  

 

/มาตรฐานที่  ๓… 



มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ กรรมการ 

๒๒ นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท นางเอื้อพันธ  สุวรรณฤกษ นางสาวสาวิกา  หีตนาแค 

๒๓ นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 

นางนิ่มนวล  จงทอง 

นายเสรี  จําเนียร 

นางสาวสกุัญญา  ฤทธิมนตร ี

นางนพรัตน  สุวรรณรัตน 

๓ 

๒๖ หัวหนาแผนกวิชา 

นางสาวศรีแพร  วิชัยดิษฐ 

นางวาสนา  วิเชียร 

นางสาวอรพิณ  สละ 

นางนฤมล  แยมศรี 

๕ ๒๙ 

๓๐ 

๓๑ 

นางนิภา  สุขสง 

นางสาวสุนสิา  รักษา 

นายสามารถ  เนยีมมุณี นายศราวุธ  ทิพยรักษา 

 

 

๒.๓  คณะกรรมการฝายแผนงานและความรวมมือ  ประกอบดวย 

  ๑.  นางจิราวรรณ  นวลรอด     ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางเสาวณีย  ไกรนุกูล     กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ กรรมการ 

๑๒ นางเสาวณีย  ไกรนุกูล 

นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย 

นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

นางจิดาภา  ธรรมรักษา 

นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

นางสาวสุพตัรา  ไทรจําเนียร 

๑๘ นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

 

นางเบญจมาศ  ชวยดํารง 

นางสาวสาธนิี  ตออาวุธ 

นางชลลดา  มีเพยีร 

นางวิไลภรณ  ฮะทะโชติ 

๒๐ นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

นายสมัฤทธิ์  ทองพัฒน 

นางหทัยรตัน  วงษทอง 

นางสุภาภรณ  ราชจินดา 

 

๒ 

๒๑ นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

นายสมัฤทธิ์  ทองพัฒน 

นางหทัยรตัน  วงษทอง 

นางสุภาภรณ  ราชจินดา 

 

๔ ๒๗ 

๒๘ 

นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลย 

นางสาวศุภนา  เฉลิมพงศ 

นางสาวจิระพันธ  เกียรติพันธ 

นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ 

นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ 

นางธนาภร  ฤทธิเกษม 

นางชะอุม  ปญญานันท 

นางวิไลภรณ  ฮะทะโชต ิ

นางสาวณัฐนีย  ดนูนาถ 

นางสุวิมล  ศรีแสง 

นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย 

๖ ๓๔ นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

นายสมัฤทธิ์  ทองพัฒน 

นางหทัยรตัน  วงษทอง 

นางสุภาภรณ  ราชจินดา 

 

 

/๒.๔  คณะกรรมการ... 

 

 



๒.๔  คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร  ประกอบดวย 

  ๑.  นางสาวสีดา  ขํากลิ่น     ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางปญจวรรณ  ออนหวาน    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ กรรมการ 

๑๔ นางนิภา  สุขสง 

นายโชคชัย  จุลภักดิ ์

นางสาวธนิตา  อาจหาญ 
นายอรรถวุฒิ  บุญทวี 

นายกําชยั  ณ พัทลุง 
หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

๑๖ นางปญจวรรณ  ออนหวาน นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ 

๒ 

๑๗ นางเสาวณีย  ไกรนุกูล   

นางศรีไพร  ภาราทอง 

นางจีรพรรณ  โยธาปาน        นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

๓๒ นางสาวสีดา  ขํากลิ่น นางศรีไพร  ภาราทอง ๖ 

๓๓ นางปญจวรรณ  ออนหวาน นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ 

 

  ๓.   คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมนิตนเอง  มีหนาที่  รวบรวมขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน 

แตละมาตรฐานและตัวบงชี้  จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  พิมพ/ทาน เขาเลมเอกสาร  และทําซีดีรอมเผยแพร 

ประกอบดวย 

  ๓.๑   นางสาวสุณี  พงศยี่หลา     ประธานกรรมการ 

  ๓.๒   นายสมจิต  แขงขัน     รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก    กรรมการ 

  ๓.๔   นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร    กรรมการ 

 ๓.๕ นางสาวศรัณยา  นิลยิ่งด ี    กรรมการ 

 ๓.๖ นางธนพร  ฤทธริงค     กรรมการ 

 ๓.๗ นางสุภาภรณ  ราชจินดา    กรรมการ 

 ๓.๘ นางจารุวรรณ  อมรกุล    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๙   นายจักรกฤษณ  ภูทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๔. คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้  ประกอบดวย 

  ๔.๑   ผูอํานวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ประธานกรรมการ 

 ๔.๒   รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายพัฒนาการศกึษา    รองประธานกรรมการ 

 ๔.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลยั ฝายวิชาการ     กรรมการ 

 ๔.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลยั ฝายบรหิารทรัพยากร    กรรมการ 

/๔.๕  รองผูอํานวยการ... 



 ๔.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลยั ฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ 

 ๔.๖ นายสมจิต  แขงขัน กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๗ นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๕.  คณะกรรมการฝายจัดทําเว็บไซตงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่ จัดทําเว็บไซต 

ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา พรอมรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา        

เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน  ประกอบดวย 

  ๕.๑    นายกําชยั  ณ พัทลุง     ประธานกรรมการ 

 ๕.๒    นายจักรกฤษณ  ภูทอง รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓ หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ 

 ๕.๔ หัวหนางานทกุงาน กรรมการ 

 ๕.๕ นายธีรพล  ทองเพชร กรรมการ 

 ๕.๖ นางธนพร  ฤทธริงค กรรมการ 

 ๕.๗   นางสุภาภรณ  ราชจินดา กรรมการ 

 ๕.๘ นางสาวสุนสิา  รักษา กรรมการ 

 ๕.๙ นางสาววนิดา  กุลจิตติภกัด ี กรรมการ 

 ๕.๑๐ นายสมัฤทธิ์  ทองพัฒน กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๑๑ นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ     

ใหการดําเนนิงานสําเร็จดวยความเรียบรอย  บรรลเุปาหมายตามวตัถปุระสงค และเกดิผลดีตอวิทยาลยัฯและทางราชการ ตอไป 

 

สั่ง   ณ  วันที่  ๓   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  

 

            วิชชาพรรณ   กิ่งวัชระพงศ 
        (นางวิชชาพรรณ   กิ่งวัชระพงศ) 

           ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี

 

สําเนาถูกตอง 

 

(นางจารุวรรณ   อมรกุล) 

ครูชํานาญการพิเศษ 

 



การเปรียบเทยีบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้  ปการศกึษา  2548 - 2550 

 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบงช้ี  1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

รอยละ 89.33  

ระดับด ี

รอยละ 85.48  

ระดับด ี

รอยละ 91.12  

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  2.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ 

รอยละ 87.34  

ระดับด ี

รอยละ 90.68  

ระดับด ี

รอยละ 84.95 

 ระดับด ี

ตัวบงช้ี  3.  รอยละของผูเรียนมีทักษะการใชภาษา ส่ือสารดาน

การฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

รอยละ 95.38  

ระดับด ี

รอยละ 94.85  

ระดับด ี

รอยละ 93.90  
ระดับด ี

ตัวบงช้ี  4.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 

รอยละ  95.50   
ระดับด ี

รอยละ  93.14   

ระดับด ี

รอยละ  92.83  

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม ที่

ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

รอยละ 80.13  

ระดับด ี

รอยละ 87.72  

ระดับด ี

รอยละ 92.76  

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  6.  รอยละของผูสําเร็จการศกึษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเกณฑการสําเรจ็การศึกษา 

รอยละ 70.38 

ระดับพอใช 

รอยละ 70.91   

ระดับพอใช 

รอยละ 88.40   

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 92.75  

ระดับด ี

รอยละ 97.57  
ระดับด ี

รอยละ 97.49  

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน 

ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

รอยละ 88.43  

ระดับด ี

รอยละ 96.43  

ระดับด ี

รอยละ 99.03  

ระดับด ี

ตัวบงช้ี  9.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม  และ  

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

x  3.52    

ระดับพอใช 

x  4.00    

ระดับด ี

x  4.07   

 ระดับด ี

มาตรฐานที ่2  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงช้ี  10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ  

สถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

รอยละ 100  
ระดับดี 

รอยละ 100  

ระดับดี 

รอยละ 100  

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ

จริง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและ

พึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

รอยละ 85.39  

ระดับดี 

รอยละ 74.19  

ระดับพอใช 

รอยละ 81.52  

ระดับดี 



ผลการประเมิน 
มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549 ปการศึกษา  2550 

ตัวบงช้ี  12.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก 

อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

รอยละ  5.17 

ระดับปรับปรุง 

รอยละ  4.09 

  ระดับปรับปรุง 

รอยละ  6.33  

ระดับปรับปรุง 

ตัวบงช้ี  13.  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

2 คน : 1 เครื่อง 

ระดับพอใช 

2 คน : 1 เครื่อง 

ระดับพอใช 

2 คน : 1 เครื่อง 

ระดับพอใช 

ตัวบงช้ี  14.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน  

พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

3  องคประกอบ  

ระดับดี 

3  องคประกอบ  

ระดับดี 

3  องคประกอบ  

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  15.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ที่เอื้อตอการเรียนรูใน

สถานศึกษา 

รอยละ 66.67  

ระดับพอใช 

รอยละ 89.29  

ระดับดี 

รอยละ 92.30  

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  16.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ 

รอยละ  94.84  

ระดับดี 

รอยละ  94.89  

ระดับดี 

รอยละ  80.41  

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  17.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุน 

การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  106  ครั้ง  

 ระดับดี 

193  ครั้ง  
 ระดับดี 

274  ครั้ง   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  18.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา  

รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

  229  แหง   

ระดับดี 

303  แหง   

ระดับดี 

306  แหง   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  19.  จํานวนคน - ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

รอยละ  100   
ระดับดี 

รอยละ  92.86  

ระดับดี 

รอยละ  100 

  ระดับดี 

ตัวบงช้ี  20.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ

ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

รอยละ  60   

ระดับพอใช 

รอยละ  61.54   

ระดับพอใช 

รอยละ  61.54   

ระดับพอใช 

ตัวบงช้ี  21.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1 : 28   

ระดับพอใช 

1 : 29   

ระดับพอใช 

1 : 30   

ระดับพอใช 

มาตรฐานที ่3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ี  22.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 26  ครั้ง   

ระดับดี 

27  ครั้ง   
ระดับดี 

30  ครั้ง   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  23.  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียน 

รอยละ 83.66  

ระดับพอใช 

รอยละ 90.34  

ระดับดี 

รอยละ 90.82 
 ระดับดี 

ตัวบงช้ี  24.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน  เม่ือเทียบกับ 

แรกเขา 

รอยละ 15.20  
ระดับดี 

รอยละ 12.69  

ระดับดี 

รอยละ 8.31  

ระดับดี 

 



ผลการประเมิน 
มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549 ปการศึกษา  2550 

ตัวบงช้ี  25.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน

วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

รอยละ 100  

ระดับดี 

รอยละ 92.86  

ระดับดี 

รอยละ 92.30  
ระดับดี 

ตัวบงช้ี  26.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที ่สงเสริมการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง    

ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 100  

ระดับดี 

รอยละ 100  
ระดับดี 

รอยละ 100  

ระดับดี 

มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงช้ี  27.  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่

ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และ

ทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

16 โครงการ   

ระดับดี 

25 โครงการ   

ระดับดี 

23 โครงการ   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  28.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/     

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา    

ชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ    

เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด 

รอยละ 0.90  

ระดับดี 

รอยละ 2.21  

ระดับดี 

รอยละ 1.19  

ระดับดี 

มาตรฐานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจยั 

ตัวบงช้ี  29.  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ   งานวิจัยและ

โครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน      

การประกอบอาชีพและ / หรือการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ

ประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

รอยละ  100   
ระดับดี 

รอยละ  100   

ระดับดี 

รอยละ  100   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  30.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พัฒนา  และ

เผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย   และโครงงานตอ   

งบประมาณทั้งหมด 

รอยละ  0.95   

ระดับพอใช 

รอยละ 0.82  

ระดับพอใช 

รอยละ 1.51  

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  31.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร  ขอมูล    

ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน

ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ 

17  ครั้ง  

 ระดับดี 

11  ครั้ง   

ระดับดี 

44  ครั้ง   
ระดับดี 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 

ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549 ปการศึกษา  2550 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงช้ี  32.   ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่    

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ปฏิบัติ 8 ขอ  

ระดับดี 

ปฏิบัติ 8 ขอ  
 ระดับดี 

ปฏิบัติ 7 ขอ   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  33.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

รอยละ  100   

ระดับดี 

รอยละ  100  
 ระดับดี 

รอยละ  100   

ระดับดี 

ตัวบงช้ี  34.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

ปฏิบัติ 5 ขอ  

ระดับดี 

ปฏิบัติ 5 ขอ  
 ระดับดี 

ปฏิบัติ 5 ขอ   

ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

(นางจารุวรรณ   อมรกุล) 

ครูชํานาญการพิเศษ 

 



 



รอยละ 
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กราฟเสน  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวบงชี ้ ปการศึกษา  2548 - 2550 
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กราฟแทง  แสดงผลการประเมินตามตัวบงชี ้ ปการศึกษา  2548   
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กราฟแทง  แสดงผลการประเมินตามตัวบงชี ้ ปการศึกษา  2549 
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ตัวบงชี ้

กราฟแทง  แสดงผลการประเมินตามตัวบงชี ้ ปการศึกษา  2550 
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	รายการ
	หมวดรายจ่าย
	งบดำเนินการ
	ค่าสาธารณูปโภค
	งบอุดหนุนพื้นฐาน



	แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
	ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	   ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
	แหล่งท่องเที่ยว

	  ในแผ่นดินใหญ่ ประกอบด้วย  อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
	   สวนโมกขพลาราม  กิจกรรมการฝึกลิง  กิจกรรมการท่องเที่ยว งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว
	มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
	ตัวบ่งชี้ที่ 11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการฝึกทักษะ  วิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
	ตัวบ่งชี้ที่ 15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ  ปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
	มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	ตัวบ่งชี้ที่ 25. จำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์
	ตัวบ่งชี้ที่ 27. จำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
	ตัวบ่งชี้ที่ 29. จำนวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน  การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ


	ความตระหนัก  สถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด                  
	                      ตามชั้นปี  โดยระบุว่าผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้
	ความพยายาม   ผู้สอนได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา  เพื่อนำไปจัดทำแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

	ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำแนกตามชั้นปี โดยคิดจากผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทียบจากผู้ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี
	ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้
	1.   ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดำเนินการสอนตามมาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
	2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน    
	 กิจกรรมต่อไปนี้  -  ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME2)
	  -  ส่งเสริมอาชีพอิสระ
	  -  การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้
	1.  งานวิจัย ฯ สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถใน    

	ตัวบ่งชี้
	ตัวบ่งชี้
	ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย               3.50 - 3.99
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  1  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้
	แนวทางการพัฒนา

	ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้ผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้อง กับผู้เรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู และนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  และพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
	ความพยายาม   1.  ผู้สอนจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อให้
	  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
	 4.  ผู้สอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดถือตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่กำหนดใน
	        หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
	                5.  ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงโดยวิธีการ
	  สัมภาษณ์ การสังเกต การรายงาน การมอบหมายงาน การปฏิบัติ แบบอิงเกณฑ์ แบบรายงานคุณลักษณะ และนำผลการประเมินไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป


	ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ในองค์ประกอบต่อไปนี้
	1.  การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน ได้แก่ 

	ความพยายาม     บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหน้าที่รับผิดชอบในรูปแบบของ   การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต่ออย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่จัดภายในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก
	ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการดำเนินการ  ดังนี้
	  1.  การระดมทรัพยากร บุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 190 ครั้ง
	ความพยายาม 1.  ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการจัดการฝึกงานในระบบปกติ  และฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี
	  2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นจำนวนมาก

	ความพยายาม ทุกสาขาวิชาจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงาน  ภายนอก และชุมชน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งปีการศึกษา
	ความพยายาม สถานศึกษามีผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพทั้งหมด 63 คน สาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 13สาขาวิชา จำนวนผู้เรียนมีทั้งหมด 2,850 คน คิดอัตราส่วนโดยภาพรวม ผู้สอนต่อผู้เรียน 1 : 45    
	ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจำ 68 คน ครูจ้างสอน 24 คน รวม 92 คน จำนวนนักเรียนนักศึกษา  ทั้งหมด 2,850 คน 



	ตัวบ่งชี้
	ของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
	สาขาวิชา  ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์        2  คน :  1  เครื่อง

	ตัวบ่งชี้
	ตัวบ่งชี้
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  2  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้
	ความพยายาม สถานศึกษาดำเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้
	  1.  ครูทุกคนมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา
	 3.  ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา  ทุกสัปดาห์
	 4.  จัดทำระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
	 5.  มีการเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน
	 7.  สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสุขภาพ
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้
	  1.  งานทะเบียนรับใบคำร้องจากผู้ประสงค์ลาออกพร้อมแจ้งเหตุผล
	 2.  ครูที่ปรึกษา แจ้งผู้เรียนที่ขาดติดต่อกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพ้นสภาพ
	 3.  งานทะเบียนรวบรวมข้อมูลจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละปี 
	                         เพื่อประกาศพ้นสภาพ
	ความพยายาม ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ให้กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  



	ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยดำเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมจำนวน 278 ครั้ง        ซึ่งมีผู้เรียนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชา ผลการประเมิน   อยู่ในระดับ ดี
	ตัวบ่งชี้
	ปรับ
	ระดับปรับปรุง มากกว่า
	ร้อยละ 40
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  3  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้ 
	จุดที่ต้องพัฒนา ไม่มี  



	 
	ความพยายาม สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ
	ความพยายาม เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินจากสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดำเนินการดังนี้


	          2.  งานความร่วมมือดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
	ตัวบ่งชี้
	ปรับ
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  4  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้
	จุดที่ต้องพัฒนา   ไม่มี
	แนวทางการพัฒนา

	ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
	ผลสัมฤทธิ์   จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
	   จำนวน 44 ครั้ง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี




	ตัวบ่งชี้
	ปรับ
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  5  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้


	ตัวบ่งชี้
	ปรับ
	จุดเด่นของมาตรฐานที่  6  ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี  ดังนี้
	แนวทางการพัฒนา สถานศึกษาควรตระหนักและจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว


	4.  สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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