
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
อําเภอเมือง                   จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาคหกรรม  พาณิชกรรม  อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว  และศลิปกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิาร 



คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  ฉบับน้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี      

ไดจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือทราบ   

ถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษา เปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง สรางความตระหนัก ความพยายามของ

บุคลากรในการมีสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีนาพอใจขององคกร 

 มาตรฐานในการประเมินคร้ังน้ี  ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้        

ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ       

สถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ีตองการ  โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ท้ังดาน

ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพท้ังทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เอกสารฉบับน้ีถือไดวาเปนเอกสารสําคัญท่ีจะนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของ   

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเปนรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยตอสาธารณชน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เดิมใชนามวา  โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี  โดยการอนุมัติ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2482 

1.  ปรัชญา   “ วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย ” 

2.  วิสัยทัศน   “ มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิ่น ” 

3.  พันธกิจ   
 3.1   จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ 

ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความม่ันใจ 

 3.2   พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับท้ังในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

 3.3   พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี  

 38ประสิทธิภาพ 

4.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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

2  ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรท่ีเปดสอน ไดแก สาขาวชิาคหกรรม สาขาวิชาพณิชยการ  

สาขาวชิาการโรงแรมและการทองเท่ียว  สาขาวชิาศิลปกรรม   

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรท่ีเปดสอน ไดแก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรม

และบริการ (ทวิภาคี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลักสูตรท่ีเปดสอน 

ไดแก สาขาวชิาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวชิาการโรงแรมและบริการ   

  นอกจากน้ี มีการจัดการเรียนการสอนดวยการเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพ ในระดับ ปวส. 

สาขาวชิาการบัญชี  การจัดการท่ัวไป และเทคโนโลยีสํานักงาน 

5.  จํานวนบุคลากร      144      คน 

6.  จํานวนนกัเรียน นักศึกษา     3,230    คน 

10.  งบประมาณดําเนนิการ      51,927,593.80      บาท 



ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  มีผลการประเมินตนเองในระดับ  ดีมาก  ดวยคาเฉลี่ย 4.63         

ซึ่งผลการประเมินของมาตรฐานที่ไดระดับดีมาก  มีจํานวน  4  มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานท่ี  1 , 4 , 6 , 7  

มาตรฐานท่ีไดระดับดี  มีจํานวน  3  มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานท่ี  2 , 3 , 5 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับ

พอใช  ควรปรับปรุงหรือตองปรับปรุง  แสดงวาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ  ซึ่งสรุป

เปนตารางไดดังน้ี 

 

มาตรฐานที่ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 4.61 ดีมาก 

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.13 ดี 

3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.20 ดี 

4.  การบริการวิชาชีพสูสังคม  5 ดีมาก 

5.  นวัตกรรมและการวิจัย  4.5 ดี  

6.  ภาวะผูนําและการจัดการ  5 ดีมาก 

7.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 

 

1.   จุดเดนในการประเมินตนเอง  ไดแก  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก มี 4 มาตรฐาน  

ไดแก   
  มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวชิาชีพ  

  มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม   
  มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ   
  มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

2.   จุดท่ีควรพัฒนาในการประเมินตนเอง ไดแก  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี  มี  3  มาตรฐาน  

ไดแก   

  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

  มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพฒันาผูเรียน   
  มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

3.   แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.1   จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวชิาท่ีขาดครูท่ีมีคุณวุฒิ

ดานวิชาชีพ ในสาขาวชิาท่ีมีผูเรียนมาก 

 3.2   จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเร่ืองการจัดซื้อวสัดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนให 

เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน 



 3.3   จัดงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนอยางท่ัวถงึ  

เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 3.4   จัดหางบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ  

โครงงาน  อยางพอเพียงกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1  บทนํา 



บทที่ 1 

บทนํา 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1   ประวัติของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2482 

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงท่ีสําเร็จชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรี   

สุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

  ครูแผว  พรหมสวัสด์ิ มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน 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 

จัดต้ังเปน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  วิทยาเขต 1  และวิทยาเขต 2 

 1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดต้ังเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี จนถึงปจจุบัน 

 1.2   ขนาด ท่ีต้ังและสังกัด 

   ขนาด  มีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา   

 40ท่ีต้ัง  ต้ังอยูท่ี 456/3 ถนนตลาดใหม  ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี   

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

  ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th 

   สังกัด   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 431.3   เปาหมายของสถานศึกษา เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ 

1.3.1  การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน     

ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผล   

1.3.2.  การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง   

  โดยดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

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

ความตองการของชุมชน 



 1.4   ระบบโครงสรางการบริหาร 

 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และปฏิบัติ

รวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน  

ดังแผนภูมิ ท่ี 1 (หนา 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิชาการเลขานุการ 

นางศรีไพร  ภาราทอง 

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 

นายแสนดี  เบญจพงศ 



โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการวิทยาลัย

นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร 

นางสาวสุณี  พงศยี่หลา 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นางศรีไพร  ภาราทอง 

หัวหนางานบุคลากร 

นางปญจวรรณ  ออนหวาน 

หัวหนางานการเงิน 

นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหนางานการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

หัวหนางานพัสดุ 

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

ฝายพัฒนากิจการฯ

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 

ฝายวิชาการ

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

หัวหนางานปกครอง

นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหนางานกิจกรรมฯ 

นางนฤมล  แยมศรี 

หัวหนางานแนะแนวฯ 

นางนงลักษณ  เรียบรอย 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 

นายพฤติพงษ  วงศวรรณา 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางมาลี  วองเกษฎา 

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

นางชะอุม  ปญญานันท 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี  แขงขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

นางนฤมล  แยมศรี 

แผนกวิชาการบัญชี 

นายสมจิต  แขงขัน 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

นางปยะพร  เข็มขาว 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 

นางสุภาภรณ  กอวนิช 

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวโศจิกานต  ปานด ี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

นายกําชัย  ณ พัทลุง 

หัวหนางานทะเบียน 

นางจริยา  มณีโรจน 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นางสาวนงลักษณ  ทองอํ่า 

หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

นางจารุวรรณ  อมรกุล 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

นางธนภร  ฤทธิเกษม 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

นางฤดี   เพชรมณี 

หัวหนางานสวัสดิการฯ 

นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 

นางณัฐกาญจน  ผลผลา 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นางอุบล  เบญจพงศ 

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวพัชรนันท  อาจหาญ 

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค 

หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 

นายธีรพล  ทองเพชร 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร 

แผนกวิชาออกแบบ 

นายพรสฤษฎ  วีแกว 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

นายธนาวุฒิ  กลาเวช 



2.   ขอมูลเกีย่วกับนักเรยีน นักศึกษา 

 ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546  

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. 

ระบบปกติ             

คหกรรม             

 - ผาและเคร่ืองแตงกาย 1 22 1 14 1 20 1 11 1 1 5 68 

 - ออกแบบเสื้อผา 1 25 - - - - - - - - 1 25 

 - อาหารและโภชนาการ 3 125 3 83 3 71 1 26 1 24 11 329 

 - คหกรรมทั่วไป 2 62 2 51 2 39 1 6 1 6 8 164 

รวม 7 234 6 148 6 130 3 43 3 31 25 586 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ             

 - การบัญชี 5 211 5 177 4 139 3 128 2 79 19 734 

 - การขาย/การตลาด 2 89 2 52 2 51 1 46 1 30 8 268 

 - การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป 2 86 2 58 2 56 1 35 1 24 8 259 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 178 3 119 1 39 1 38 1 31 10 405 

 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 16 1 15 2 31 

รวม 13 564 12 406 9 285 7 263 6 179 47 1,697 

ศิลปกรรม             

 - วิจิตรศิลป 1 41 1 13 1 11 - - - - 3 65 

 - การออกแบบ 1 43 1 26 1 18 - - - - 3 87 

 - คอมพิวเตอรกราฟก 1 49 1 31 - - 2 20 1 15 5 115 

รวม 3 133 3 70 2 29 2 20 1 15 11 267 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 3 131 3 98 2 72 1 23 1 198 10 342 

รวม 3 131 3 98 2 72 1 23 1 18 10 342 

ระบบทวิภาค ี             

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ             

 - ธุรกิจคาปลีก/การจัดการธุรกิจคาปลกี 1 26 1 25 1 27 1 13 1 2 5 93 

รวม 1 26 1 25 1 27 1 13 1 2 5 93 

 

 

 

 

 



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. 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 1 46 1 29 1 28 1 36 1 22 5 156 

รวม 1 46 1 29 1 28 1 36 1 22 5 156 

ม.6             

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ             

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 29 1 26 2 55 

รวม - - - - - - 1 29 1 26 2 55 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ - - - - - - 1 13 1 21 2 34 

รวม - - - - - - 1 13 1 21 2 34 

รวมท้ังสิน้ 28 1,134 26 776 21 581 17 440 15 315 107 3,230 

ท่ีมา  :  งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2552 

ตารางที ่1  แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน 

 

3.   ขอมูลเกีย่วกับครูและบุคลากร 

3.1  จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2552 

                หนวย : คน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี <  ปริญญาตรี 
รวม 

ผูบริหาร - 5 - - 5 

ขาราชการครู - 31 41 - 72 

ขาราชการพลเรือน - - 2 - 2 

พนักงานราชการ - 1 5 - 6 

ครูจางสอน - 4 16 - 20 

ลูกจางประจํา - - - 9 9 

ลูกจางชั่วคราว - - 15 15 30 

รวม - 41 79 24 144 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 

 

 



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 1 9 - - - - 10 มาชวย 1 คน 

การเลขานุการ - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 

การตลาด - 4 - - - 1 5  

คอมพิวเตอรธรุกจิ 2 3 1 1 - 2 9  

การจัดการคลังสนิคา  - 3 - - - - 3  

รวม 3 26 1 1 - 3 34  

อุตสาหกรรมทองเที่ยว         

การโรงแรม/การโรงแรม     

และบริการ 
- 5 - - - 2 7 มาชวย 2 คน 

รวม - 5 - - - 2 7  

ศิลปกรรม         

วิจิตรศิลป 3 - - - - - 3  

ออกแบบ 1 1 - - 1 1 4  

รวม 4 1 - - 1 1 7  

สามัญสัมพันธ 7 9 - 2 2 4 24 มาชวย 1 คน 

สัมพันธธุรกิจ 1 - - 1 - 4 6  

15 57 1 5 3 17 98  
รวมทั้งหมด 

72 6 20 98  

 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนครูผูสอน  จําแนกตามประเภทวิชา 

 

 

 

 



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 นักศึกษา 1  หลัง 1.181,245.00 2552 

9 แฟลตพกัอาศัย 15 หนวย   

10 บานพักครูแฝด 6  หนวย   

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย   

12 ศาลาพักผอน  1  หลัง   

13 อาคารสปาและความงาม 1 หลัง 950,000.00 2551 

14 หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552 

ตารางที่ 4  แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

4.2  งบประมาณรายจายประจําปการศึกษา 2552 

 

หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ 

งบบุคลากร  

เงินเดือน 23,266,998.39 

เงินประจําตําแหนง 3,799,828.49 

คาจางประจํา 1,220,750.00 

คาจางชั่วคราว 749,380.00 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทนใชสอยวัสด ุ 9,718,532.22 

คาสาธารณูปโภค 777,119.61 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดรายจาย ยอดจายจริงเงินงบประมาณ 

งบอุดหนุนพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 10,477,769.15 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 120,000.00 

งบรายจายอื่น ๆ  

คาเสื่อมราคา (ที่มา : งานพัสด)ุ 1,842,215.94 

รวม 51,972,593.80 

ท่ีมา  :  งานแผนงบประมาณฯ 

ตารางที่ 5  แสดงงบประมาณรายจายจริง  ปการศึกษา  2552 

 

5. ขอมูลเกีย่วกบัชุมชน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ต้ังอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี  ดานหนาของวิทยาลัย  ติดถนน

ตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัด

ประจําจังหวัด   ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจํา

จังหวัด ไดแก  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซึ่ง

ต้ังอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขาง

ของวิทยาลัยเปนท่ีเอกชน  บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา 

 

แผนท่ีสถานท่ีตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 
วัดธรรมบูชา 

ร.ร.สุราษฎรพิทยา ธ.กสิกรไทย 

ถนนตลาดใหม 

วอศ.สุราษฎรธานี 

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา 

ชุมชน ต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช 

ไปทาเรือเกาะสมุย 

ไปศาลากลางจังหวัด 

วัดโพธิ์นิมิต



ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 

 จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 

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

ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 300 

และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกนัประมาณ 156 

กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ  ไดแก เกาะสมุย เน้ือท่ี 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเน้ือท่ี 194.2 ตาราง

กิโลเมตร  นอกจากน้ียังมี  หมูเกาะอางทอง  และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในจังหวดั 

หางจากฝงทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจังหวดั 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวดัชุมพรและอาวไทย 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวดันครศรีธรรมราชและกระบ่ี 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวดัพังงาและระนอง 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แหลงทองเท่ียว 

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเท่ียว 90 แหง จําแนกเปนประเภทธรรมชาติ 81 แหง โบราณสถาน 2 แหง 

และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 7 แหง และเม่ือพิจารณาพัฒนาระดับของแหลงทองเท่ียวแลว สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ระดับชาติและนานาชาติ 

 ประเภทเกาะ ประกอบดวย เกาะสมุย   เกาะพะงัน   เกาะเตา   อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู

เกาะอางทอง  เกาะแตน 

  ในแผนดินใหญ ประกอบดวย  อุทยานแหงชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวหิาร

สวนโมกขพลาราม  กิจกรรมการฝกลิง  กจิกรรมการทองเท่ียว 

งานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว 

 2.  ระดับทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณ ประกอบดวย 

  - ผลิตภัณฑจากใบยางพารา ท่ีอําเภอบานนาสาร 

  - พิพิธภัณฑปลาหิน ท่ีอําเภอดอนสัก 

  - คลองรอยสาย ในบาง แมนํ้าตาป อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

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

ประสานงานการทองเท่ียวเกาะสมุย 

 4.  ศูนยรับเรื่องรองเรียนจังหวดัสุราษฎรธานี และตํารวจทองเท่ียวในพื้นท่ีเกาะสมุย  และตัวเมือง สุ

ราษฎรธานี 

 5.  รานอาหารมีบริการกระจายในแหลงทองเท่ียว และตัวเมืองสรุาษฎรธานี 

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

 7.  การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจทองเท่ียว และตํารวจทองท่ีคอยดูแลเปนหนวยงานหลัก 



6. เกียรติยศ/จุดเดนของสถานศึกษา 

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2538,2551 

2. รางวัลสถานศึกษาดีเดน กรมอาชีวศึกษา ประจําป 2539 

3. รางวัลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป 2542 

4. รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย ระดับเขตการศึกษา 

ประจําป 2542, 2545 

5. รางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดน ประจําป 2542, 2546 

6. รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานจริยธรรม ประจําป 2542 

7. รางวัลสถานศึกษาท่ีมีกิจกรรมแนะแนวดีเดน ประจําป 2543, 2544, 2546 

8. การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002, 9001 ประจําป 2543, 2544 

9. การประเมินผานเกณฑสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” ระดับทอง  

ประจําป 2543, 2544, 2545 

10. หองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต ประจําป 2543, 2544, 2545 

11. ผานเกณฑการประเมินระยะท่ี 1 เรื่อง คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ ซีมีโอ ประจําป 2545 

12. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาท่ีสงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546 

13. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาท่ีสงเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2546 

14. รับรองการเปนเครือขายรานหมอภาษา  โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ประจําป 2546 

15. ไดรับเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาควาดวยโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทาง 
การศึกษาของซมีีโอ ประจําป 2546 

16. ไดรับการประเมินใหเปนหนวยองคการวิชาชีพ มาตรฐานดีเดน ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการ

ประชุมทางวิชาการองคการวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 15 ปการศึกษา 2546 

17. ไดรับรางวัลชมเชย จากการประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน ประจําปการศึกษา 
2547 โดยผานการประเมินและคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ 

18. ไดรับการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดี ของกรมอนามัย  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด  

สุราษฎรธานี  ประจําป 2549 

19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานการอาชีวศึกษา รอบแรก พ.ศ. 2544  และ รอบสอง 

พ.ศ. 2549 

 

 



นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

 ประจําปการศึกษา 2541 นายพรทวี   ทวีสุทธ์ิคูแกว      ระดับอุดมศึกษา     

 ประจําปการศึกษา 2542 นายสถาพร  เกื้อสกุล      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

 ประจําปการศึกษา 2542 นางสาววยิะดา   สังโชติ      ระดับอุดมศึกษา  

 ประจําปการศึกษา 2548 นายณัฐ  นาคสวัสด์ิ      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักศึกษาอาชีวะตัวอยาง 

 พ.ศ. 2534 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสภัุจฉรี    สุจินดา 

พ.ศ. 2535 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวสุพรรณี  ศิริติกิจ 

 พ.ศ. 2538 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายสุจินตร อินทสอน  

 พ.ศ. 2539 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาวจุไรรัตน  สุวรรณวงศ 

 พ.ศ. 2543 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาศิลปกรรม นายวีระยุทธ พรหมเลิศ 

 พ.ศ. 2544 อาชีวะตัวอยาง ประเภทวิชาคหกรรม นางสาวปยนันท    หนูเอียด 

7. สถานประกอบการท่ีรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 
 

7.1 สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการศึกษาระบบปกติ มีจํานวน  205   แหง 

7.2  สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี มีจํานวน 249 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2  สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา 



บทที่  2 

สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา 

1.  ปรัชญา    วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย 

2.  วิสัยทัศน     มุงเนนคุณธรรม     นอมนําวิชา     จัดการอาชีวศึกษา     พัฒนาทองถิ่น 

3.  พันธกิจ     

 3.1  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความม่ันใจ 

 3.2  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนท่ียอมรับท้ังในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

 3.3  พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี  

ประสิทธิภาพ 

4.  แผนกลยทุธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา 

 ไดดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย ดังน้ี 

4.1  จัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ 

4.1.1 ดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 

 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

1. ผูสําเร็จการศกึษามีความรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต    1. ติดตาม/หาขอมูลผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงานทําและ     

ศึกษาตอ 

2.  วิเคราะหขอมลูและศกึษาสภาพปญหา 

3.  ดําเนินการพฒันาผูเรียนตามเปาหมาย 

2. พัฒนาหลกัสตูรเพื่อตอบสนองความตองการของ     

ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ 

1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ    
สถานประกอบการ 

2.  ใหสถานประกอบการมสีวนรวมกําหนดหลกัสูตร 

3. ผูเรียนมทีักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม     

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะหอาชีพและ 
มาตรฐานสมรรถนะ 

2. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา         
ในแตละระดับ 

3. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพพืน้ฐาน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

4. ประเมินผลตามสภาพจริง 
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4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึงประสงค 

1.  จัดแผนงานโครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศกึษา 

2.  สงเสริมใหองคการนักศึกษาเปนเครือขายสําคัญในการ

สรางคุณธรรม จริยธรรม 

5.  ผูเรียนมีสุขภาพกาย และจิตทีด่ี มีน้ําใจ รักศิลปะ   

ดนตรี และกฬีา 

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

สามารถเลือกไดตามความสามารถของตนเอง 

4. จัดและรวมกิจกรรมเกีย่วกับศลิปะและวัฒนธรรม 

    ประเพณีทองถิ่น 

4.1.2  ดานการบริหารจัดการ 
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1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมและ   
ความคลองตัว 

 

1. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของฝายตาง ๆ ให     

สอดคลองและดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั 

2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนนิงาน การนิเทศและ

กํากับ ติดตาม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 1. จัดใหมีระบบเครอืขายการบริหารงานในสถานศกึษา 
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 

เพื่อใชระบบเครือขายสารสนเทศรวมกัน 

4.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT 

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน       

โดยเนนผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ 

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่  

ใหความสําคัญกบัผลผลิตและผลลัพธของการปฏบิัติงาน

เปนสําคัญ 

2.  มีระบบการกาํกับ ติดตาม ดูแล 

 

   

 

 

 



  4.1.3  ดานพัฒนาทรัพยากร 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

   สถานศึกษามกีารระดมทรพัยากรและสรางเครือขาย

ในการจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สนับสนนุการจัดการอาชวีศึกษา 

1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ     
อาชีวศึกษา 

2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น         

สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา 

3. ใหสถานประกอบการ ชุมชนมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรและจัดการศึกษา 

4. ประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ ของวิทยาลัยใหกับชมุชน

ทราบอยางตอเนือ่ง 

5. ใหความรวมมือกบัสถานประกอบการ ชุมชน 

 

4.1.4  ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการจัดการเรียน    

การสอน 

 

1. จัดหองเรียน หองปฏิบัตกิารใหสอดคลองกบัวิชาชีพ 

2. จัดหาเครื่องมืออปุกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ           
ตอการจัดการเรียนการสอน 

3. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

เพียงพอตอกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณสถานศกึษา    
ใหมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม 

2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัตกิารดวย
กิจกรรม 5 ส. 

3. จัดระบบความปลอดภยัภายในวิทยาลยั 1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเปนระเบยีบเรียบรอย และ
ความปลอดภยัในสถานศึกษา 

2.  จัดวางระเบียบปองกันอบุัติภัย เพื่อรองรับเหตฉุุกเฉนิที่

อาจเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.5  ดานการกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงานผล 
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  สถานศกึษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการปฏบิัตงิาน

และรายงานผลอยางตอเนื่อง 

1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน

ดานการเรยีนการสอน และปฏบิัตงิาน 

2. จัดบุคลากรรบัผิดชอบกําหนดข้ันตอนการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 

3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลยัเพื่อใหทกุแผนก
และงานไดทราบรวมกัน 

 

4.2  ดานการพัฒนาครู เพ่ือยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

     พัฒนาครู ใหมีคุณสมบัติ และลักษณะทีส่อดคลอง

กับภารกิจอาชีวศกึษาตามแนวปฏริูปการศึกษา 

1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนาครู 

2. จัดทําแผนพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สนับสนุนสงเสรมิใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง     
ในดาน IT การสือ่สารภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต 

4. สนับสนุน สงเสริมใหครู มีความรู ความเขาใจในการทํา

หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน  ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

5. ประเมินผลและพัฒนาครู  
6. เผยแพร ยกยอง เชิดชูเกยีรติคุณ ของบุคลากร  และ        

สถานศกึษาดีเดน 

 

5.  เปาหมายตามแผนกลยุทธ 

 สถานศึกษาไดกาํหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังน้ี 

เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 1. รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑทีก่ําหนดตามชั้นป 

ตัวบงช้ีที่ 2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ

เรียนรู 

 

1. มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย  ดังน้ี 

1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับ 

เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

1.2  ความรูและทักษะวิชาชีพการเทียบโอนความรูและ

ประสบการณในวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบ

โอนฯ   
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ตัวบงช้ีที่ 3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการ

ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ตัวบงช้ีที่ 4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  

ดานการฟง การอ าน การเขียน และการสนทนาทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ตัวบงช้ีที่ 5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู

และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา คนควา และปฏิบตังิาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ีที่ 6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 

ตัวบงช้ีที่ 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ตัวบงช้ีที่ 9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน

สถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ อิสระและศึกษาตอ

ภายใน  1  ป 

ตัวบงช้ีที่ 12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ   

ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ของผูสําเร็จการศกึษา 

ตัวบงช้ีที่ 13. รอยละของผูเรยีนสามารถวางแผนธรุกิจ 

ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

1.3  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.4  ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถกูตองเหมาะสม 

1.5  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏบิตัิงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1.6  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี

บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ด ี

1.7   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

1.8  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพอสิระ  

1.9  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่รบัผูสําเร็จการศกึษาเขาทํางาน 

1.10  วางแผนธุรกิจประกอบอาชพี  และมีรายไดระหวางเรียน 
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2. มุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2.2  จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัโดย   

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 

2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละ

สาขาวิชา 

2.4  จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา

คนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทัง้ในสถานศกึษา  

สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น  

2.5  จัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู 

2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา  ในงานที่เกีย่วของ

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก  สถานศกึษา

รวมกันจัดการศกึษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคีอยางมี

ประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ีที่ 14. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณุภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 15. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

บูรณาการ 

ตัวบงช้ีที่ 16. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคณุภาพ

การสอนของผูสอน 

ตัวบงช้ีที่ 17. รอยละของงบประมาณที่สถานศกึษาจัดซื้อ

วัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

ตัวบงช้ีที่ 18. ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงช้ีที่ 19. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  

อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการโรงฝกงาน  

พื้นที่ฝกปฏบิัติงานเหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ

เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที่ 20. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย 

วิทยบริการใหเหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที่ 21. ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ 

และอุปกรณ 

ตัวบงช้ีที่ 22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  

ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการ

เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบงช้ีที่ 23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 

ตัวบงช้ีที่ 24. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธภิาพ 

ตัวบงช้ีที่ 25. จํานวนสถานประกอบการที่มกีารจัด

การศึกษารวมกบัสถานศกึษา ในการจัดการศึกษาระบบ 

ทวิภาคีและระบบปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 26. จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 27. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงช้ีที่  28. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

 

มาตรฐานที่ 3  กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่

ปรึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร 

เสพตดิใหกับผูเรยีน 

ตัวบงช้ีที่ 31.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ

กับแรกเขา 

ตัวบงช้ีที่ 32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม

ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ีงามในวิชาชีพ  

รวมทั้งดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงช้ีที่ 33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรกัษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.  มุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพิจารณา  

ดําเนินการ  ดังน้ี 

3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ 

3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ 

3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกัษสิ่งแวดลอม      

วัฒนธรรม ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงช้ีที่ 34. จํ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม /

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่  35.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ  

4.  มุงพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสูสงัคม  ดังน้ี 

4.1  บริการวิชาชพีที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน  

สังคม  องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ

อยางตอเนื่อง 

4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ

และสอดคลองกบัแผนการบรกิารวิชาชีพที่กําหนด 

มาตรฐานที ่5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงช้ีที่  36.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย

และโครงงาน 

ตัวบงช้ีที่  37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการเผยแพร

ระดับชาติ 

5.  มุงพัฒนานวัตกรรมและการวจิัยในสถานศึกษา  ดังน้ี 

5.1  ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรยีนในเร่ือง การสราง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่สามารถ

ประยุกตใชในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน 

ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

 

 

 

 

 



เปาหมายการพฒันา ยุทธศาสตร 

ตัวบงช้ีที่  38.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  

พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานตองบดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที่  39.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน 

5.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการสรางพัฒนาและเผยแพร

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานใหสอดคลองกบั

แผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของสถานศกึษา 

5.3  หาชองทางการเผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม

ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส 

มาตรฐานที ่6   ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 40.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ตัวบงช้ีที่  41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ    

ตัวบงช้ีที่ 42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ

ของสถานศกึษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ

ความรูของสถานศึกษา 

6.  มุงพัฒนาภาวะผูนําและการจดัการโดยพิจารณา

ดําเนินการ  ดังน้ี 

6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทศันของผูบริหารใน          

การผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศกึษา       

และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามสีวนรวมใน     

การจัดการศกึษา 

6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศกึษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 

6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู  เพื่อการพัฒนา

สถานศกึษาอยางเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 7   มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีที่  43.  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ

ภายในที่กอใหเกดิการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีที่ 44.  ประสิทธิผลของการประกนัคณุภาพภายใน 

7. มุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

7.1  จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี

กอใหเกิดการพฒันาสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 

7.2  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในใหมีประสทิธิภาพสงูสุด 

6.  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนด  วิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ  

PDCA  ดังตอไปน้ี 

6.1  การวางแผนงานของสถานศึกษา  (P) 

            ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีสวนรวม

ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ท้ังน้ีสถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละ

มาตรฐานวาตองการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับ

ความสําเร็จ  มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม 

 



          โดยศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการอาชวีศึกษาแตละดาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ วาตัวบงชีใ้ด เปน

อยางไร  หมายถึงอะไร จะตองทําอยางไร มอบหมายตามงานท่ีเกี่ยวของ สวนท่ีเกี่ยวกับผูเรยีน ผูสอน มอบหมาย ให

แผนกวชิาดําเนินการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพของแผนกวิชา  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

6.2  การนําแผนสูการปฏิบัติ  (D) 

กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผน มีกลไกการกํากบั ติดตาม ตรวจสอบจากผูท่ีไดรบัมอบหมาย 

เปนระยะ ๆ ตามตารางท่ีกําหนด มีการรายงานผลความกาวหนาท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม 

6.3  การตรวจสอบติดตาม  (C) 

    มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานท้ังภายในสถานศึกษา และตนสังกัด และรายงานผลตอท่ีประชุม 

6.4  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   (A) 

   มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองเผยแพรใหกับผูท่ีเกี่ยวของทราบ และ   

การจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐาน

ดานใด ตัวบงชี้ใด มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนา 

ปรับปรุงโดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน และวิธีการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและท่ีปรึกษา พิจารณา

และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชน

ชวยเหลือ 

 ในแตละภาคเรียนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม บุคลากร ครู เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน ปรึกษาหารือ

ประเด็นตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาอยางตอเน่ือง 

7.  แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีการดําเนินการตามแผนงานและมีโครงการท่ีสําคัญ ซึ่งถือวาเปนการ

ปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  สามารถเปนแบบอยางของสถานศึกษาอื่นไดมีจํานวน 2 โครงการ คือ 

7.1  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียนนักศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี    

เปาหมายของโครงการ  :  ตองการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี และมีความสุข 

ช่ือโครงการ   :  โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัอาชวีศึกษาสรุาษฎรธานี   

        ประจําปการศึกษา  2552 

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในหลกัธรรม เขาใจตนเอง และสามารถครองตน 

    อยางมีความสุข 

2.  เพ่ือใหนักเรียนรูถึงบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของตน 



3.  เพ่ือใหนักเรียนฝกการมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน และสํารวจตนเองจนสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 

4.  เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด และ อบายมุข 

5.  เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี และความมีวินัยในการตรงตอเวลา   

วิธีการดําเนนิการ 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  ติดตอประสานงานกับสถานที่ดําเนินการ 

3.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

4.  ประชาสัมพันธโครงการ 

5.  ดําเนินการตามโครงการ 

6.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   วัดพัฒนาราม  (พระอารามหลวง)  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 เขารวมกิจกรรม  จํานวน  5  รุน   ไดแก 

 -  รุนท่ี  1  วันท่ี  1  กุมภาพันธ  2553 จํานวน  256  คน   เขารวม จํานวน  252  คน 

 -  รุนท่ี  2  วันท่ี  2  กุมภาพันธ  2553 จํานวน  253  คน   เขารวม จํานวน  253  คน 

 -  รุนท่ี  3  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2553 จํานวน  264  คน   เขารวม จํานวน  263  คน 

 -  รุนท่ี  4  วันท่ี  8  กุมภาพันธ  2553 จํานวน  265  คน   เขารวม จํานวน  224  คน 

 -  รุนท่ี  5  วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2553                   จํานวน   250 คน   เขารวม จํานวน  242  คน 

 รวม  เปาหมาย  1,288  คน    เขารวม จํานวน 1,234  คน  คิดเปนรอยละ  95.81    

สรุปผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ ดี   

เกณฑคุณภาพ  ระดับดี  (รอยละ 80 – 100) ระดับพอใช  (รอยละ 70 – 79)  ระดับปรับปรุง  (รอยละ  1 – 69) 

7.2   โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี

 7.2.1   ช่ือผลงาน   โครงงานวิทยาศาสตร เร่ือง การพัฒนาผงปรุงรสตมสมจากใบชะมวงผง 

ผลสําเร็จ    1. รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ  ระดับ 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552 วันท่ี 29 มิถุนายน 2552  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. ไดรับการคัดเลือก  1 ใน 4  ผลงาน ระดับ ปวช. โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ  

ระดับภาคใต เปนตัวแทนเขารวมประกวดระดับประเทศ  ปการศึกษา 2552 วันท่ี 22 – 24  กรกฏาคม  2552    

ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  จัดโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 
 
 



3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-

เอสโซ ปการศึกษา 2552 วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค   

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

7.2.2  ช่ือผลงาน   สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป เร่ือง ผงปรุงรสตมสม 

ผลสําเร็จ 1. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐประเภทท่ี 3 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ 

ของคนรุนใหม  ระดับภาคใต ปการศึกษา 2552 วันท่ี 6 – 8  มกราคม 2553  ณ หางเทสโก โลตัส อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 3 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป  

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ  ปการศึกษา 2552 วันท่ี 23 – 28 กุมภาพันธ 2553  

ณ หอง MCC Hall ศูนยสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

วิธีดําเนนิการ 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ท่ีสามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปนทําเปน 

และกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยตนเอง    

2. เพ่ือใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการเลือกใชสื่อ และกิจกรรมท่ีสงเสริมให 

ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง 

3. เพื่อใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียน ไดนําความรูความคิดและประสบการณท่ีมีอยูไป

สร างสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ให เปนประโยชนตอชี วิตประ จําวันและสั งคม 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   วิธีดําเนินการ 

1.                               นักเรียนเขียนเคาโครงยอตามแบบฟอรม 

 

 

                                    

 

                                   

 

                                   ไมผาน         
                                               

 

2. จัดประกวดภายในวิทยาลัยฯ 

  3. สงผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศเขารวมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด ระดับภาค  

   และระดับชาติ 

4. สรุปผล และรายงานผล 

งบประมาณ งบประมาณอุดหนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หุนยนต สื่อนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนเงิน 25,000 บาท 

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  1.   ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพอาหารทางเคมีและทางโภชนาการ 

  2.   ดําเนินการทดสอบบรรจุภัณฑ (PACKGING  TESTING ) จากสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ 

3.   ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงานสาธารณสุข 

     จังหวัดสุราษฎรธานี  

คณะผูจัดทํา 

1.  นายวัชรพงษ  เกิดโภคา  ชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาการบัญชี 

2.  นางสาวธัญวรรณ ศรีประเสริฐ ชั้น ปวช. 2  สาขาวิชาการบัญช ี

3.  นางสาวนุสรา  ศรีทิพย  ชั้น ปวช. 2  สาขาวิชาการบัญช ี

4.  นางสาวสุกญัญา นามปญญา ชั้น ปวช. 2  สาขาวิชาการบัญช ี

ครูท่ีปรึกษา  

1.  นายสามารถ        เนียมมุณี   

2.  นางสาวสุภาวดี     สมอมาศ 

3.  นางชนัญญา   สุวรรณวงศ 

 

 

 

นําเสนอเคาโครงยอ 

ประเมินผล 

ปรึกษาครู/ผูเกีย่วของ 

ดําเนินการทดลอง 

ผาน 



 7.2.3  ช่ือผลงาน   โครงการแขงขันสมตําสยามคอนเทสต  ป 2552 

ผลสําเร็จ  1. รางวัลชนะเลิศเมนูสมตําคาว  (ตําไฮโซปูน่ิม) เมนูสมตําหวาน (สหายพบมิตร)  ระดับภาคใต  

ไดรับเงินรางวัล จํานวน  4,000  บาท  ระหวางวันท่ี  10 – 10  กรกฎาคม  2552  ณ โรงแรมลากูนา       

จังหวัดภูเก็ต  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมกับ  โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร         

เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมนูสมตําคาว (ตําไฮโซรอยเกะ) เมนูสมตําหวาน (เกลอรวมพล)  

ระดับชาติ  ไดรับโลรางวัลสมตําสยาม  และคูปองเงินสด  จําวน  2,000  บาท  ระหวางวันท่ี  25 – 26 กรกฎาคม 

2552  ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมกับ  โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต  และรับทุน

การไปฝกงานในรานอาหารไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2552 - 18 มกราคม 2553   

งบประมาณ งบเงินสนับสนุนจากโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จํานวน  10,000  บาท 

ผูเขาแขงขัน 

นางสาวสุชาดา       มัญู ชั้น ปวช. 2/1   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ครูผูควบคุม  

1.  นางสุนทรี        แขงขัน  

2.  นางสาวสยุมพร  แซแต 

7.2.4  ช่ือผลงาน   ผงปรุงรสแกงเลียง  R - หรอย 

ผลสําเร็จ  รางวัลชนะเลิศประเภทแผนธุรกิจดีเดน โครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ปท่ี 4  

(ประจําป พ.ศ.2552)  วันท่ี  8  มกราคม  2553  ณ บริษัทกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

กรุ ง เทพมหานคร   จัดโดยสํ า นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา  ร วมกับ   บมจ .กรุ ง ไทยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดรับเงินรางวัล  10,000  บาท  และทุนศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสิงคโปร  จํานวน   

3  วัน  มูลคา  121,000  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

วิธีดําเนนิการ 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  และสรางแรงจูงใจหรือทางเลือกในการเปนผูประกอบการใหกับผูเรียน 

2. เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรูท้ังในเชิงวิทยาการ และในเชิงปฏิบัติท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การทําธุรกิจ  เพ่ือสามารถนําไปสูการประกอบอาชีพของตนเองตอไป 

3. เพื่อสรางองคความรูดานการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการดานการตลาด การดําเนินงาน

ทางบัญชี  การเงิน  และการเขียนแผนธุรกิจ 
 

 

 



วิธีดําเนินการ 

1.                 

 

 

 

                                    

 

                                                         

2.  คณะกรรมการของ สอศ. พิจารณาแผนธุรกิจเพ่ือคัดเลือกทีมท่ีผานการคัดเลือกรอบแรก  

50 ทีม  ระดับประเทศ 

3.  ทีมท่ีผานการคัดเลือกประกอบดวย  นักศึกษา  5  คน  และครูท่ีปรึกษาโครงการ  1  คน  

เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการ  ณ ศูนยฝกอบรม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จงัหวัดนครราชสีมา  จํานวน  3  วัน 

4.  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คัดสรรเหลือ  จํานวน 10  ทีม   

5.  ทีมท่ีผานการคัดสรร ตองทําธุรกิจจําลองในจังหวัดท่ีนักศึกษาอาศัยอยู 

6.  นักศึกษาทีมท่ีผานคัดสรร  เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศโดยจัดแสดงผลงานและนําเสนอแผน

ธุรกิจ  จํานวน  1  วัน   

7.  สรุปผล  และรายงานผล 

งบประมาณ งบประมาณจากสถานศึกษาในการดําเนินงาน  จํานวน  20,000  บาท 

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  1. ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบอื่น ๆ เชน ผงแกงเลียงบรรจุในถวยเติมนํ้ารอน 

พรอมรับประทาน  พัฒนาเปนอาหารจานดวนกึ่งสําเร็จรูป เชน ขาวตม/โจกแกงเลียงสําเร็จรูป  เปนตน 

  2. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  และขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงาน

สาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะผูจัดทํา 

1.  นางสาวมาริสา  อาศรมศิลป ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการบัญชี 

2.  นางสาวอังศณา หนูเหมือน ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาการบัญช ี

3.  นางสาวนันทชา วุฒิ  ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 

4.  นางสาวบุษบา  เงินพวง  ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 

5.  นายกรรชัย  ไชยมุสกิ  ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ครูท่ีปรึกษา        นางฉวีวรรณ   จันทรชิต 

 

นักศึกษาทีมละ 5 คนซึ่งศึกษาในสาขาวิชาตางกัน 

อยางนอย 3 สาขาวิชา รวมกันเขียนแผนธุรกิจฉบับยอ 

นําเสนอแผนธุรกิจฉบับยอพรอมใบสมัครโครงการ ปรึกษาครูท่ีปรึกษาโครงการ/

ผูเก่ียวของ 

นําเสนอตอคณะกรรมการของ สอศ.   

ภายในวัน  เวลา  ท่ีกําหนด 



7.2.5  ช่ือผลงาน   พานพุมดอกไมสด  และแกะสลักผัก - ผลไม  ตกแตงโตะบุปเฟต 

ผลสําเร็จ  1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ ปวส. งานพานพุมดอกไมสด  การแขงขันทักษะวิชาชีพ

ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาคใต  คร้ังท่ี  20  ประจําปการศึกษา  

2552  ระหวางวันท่ี  15 – 18  ธันวาคม  2552  ณ  จังหวัดตรัง  จัดโดย  อาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต 

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับ ปวช.  งานแกะสลักผัก - ผลไม  ตกแตงโตะบุฟเฟต     

การแขงขันทักษะวิชาชีพในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาคใต  ครั้งท่ี  

20  ประจําปการศึกษา  2552  ระหวางวันท่ี  15 – 18  ธันวาคม  2552  ณ  จังหวัดตรัง  จัดโดย  อาชีวศึกษา

จังหวัดภาคใต 

วิธีดําเนนิการ 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูและทักษะทางวิชาชีพ  คิดเปน  ทําเปน  และ

กลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน 

2. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษารูการทํางานเปนกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง 

3. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีโอกาสไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ  จากสถานศึกษาอื่นท่ี

เขารวมแขงขัน 

วิธีดําเนินการ 

1. คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความสามารถและมีความสนใจท่ีจะเขารวมแขงขนั 

2. จัดการแขงขันภายในแผนกฯ 
3. ฝกทักษะเพ่ือสงผลงานเขารวมแขงขันระดับภาค 

4. สรุปผล  รายงานผล 

งบประมาณ งบประมาณประจําป  2553  (งบกลาง)  จํานวนเงิน  8,800  บาท 

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต         นํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการแขงขันในโอกาสตอไป 

คณะผูจัดทํา 

  พานพุมดอกไมสด 

1.  นายธีรพันธ  คงขันธ  ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

2.  นางสาวทิพรัตน ชูศรี  ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

3.  นางสาวนพรดา นิลวงศ  ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

4.  นางสาวณัฐยา  สุขปาน  ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 

 

 

 



  แกะสลักผัก - ผลไม  ตกแตงโตะบุฟเฟต 

1.  นางสาวพิมพิลัย สารกลับ  ชั้น ปวช. 3/1  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

2.  นางสาวกิตติญา อิลพัฒน  ชั้น ปวช. 3/1  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 

3.  นางสาวจุไรรัตน พัฒนภากรณ ชั้น ปวช. 2/2  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 

4.  นางสาวเนตรนภา   ปราศจาก ชั้น ปวช. 2/2  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 

ครูท่ีปรึกษา         

 1.  นางสาวสุธิดา    พัลลภดิษฐสกุล 

 2.  นางนฤมล      แยมศรี 

7.2.6  ช่ือผลงาน   การแกะสลักหิมะ 

ผลสําเร็จ  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัล Populur Vote อันดับ 1 การแขงขันแกะสลักหิมะ  ระดับ

นานาชาติ  ณ  เมืองฮารบ้ิน  ประเทศจีน 

วิธีดําเนนิการ 

  วัตถุประสงค 

1. สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ ระดับนานาชาติ 

2. เปนการบูรณาการการเรียนการสอน ในหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป 

3. พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ ในระดับนานาชาติ 

4. สรางความสามัคคีระหวางครู นักศึกษา และทีมตัวแทนประเทศไทย 
วิธีดําเนินการ 

1.  สมัครเขารวมแขงขันระดับประเทศ 

2.  เปนตัวแทนระดับชาติ 1 ใน 4 ของประเทศไทยเขารวมแขงขัน 

3.  จัดโปรแกรมการฝกซอมท่ีวิทยาลัยฯ โดยครูผูควบคุม 

4.  เขาคายฝกซอมกับผูเชี่ยวชาญโรงแรมโนโลเทลสยาม 

5.  เขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ 

6.  สรุปผล  และรายงานผล 

นักศึกษาผูเขาแขงขัน นายเรอืงฤทธิเดช  สงขวัญ         ชั้น ปวช. 2  สาขาวิชาวิจิตรศิลป 

ครูท่ีปรึกษา นายพฤติพงษ  วงศวรรณา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและตัวบงชี ้



บทท่ี  3 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานที่  1  ผูเรยีนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเรจ็การศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 

ขอกําหนดท่ี  1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบงช้ีท่ี  1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 

ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตรท่ีกําหนด                   

                      21ตามชั้นป  โดยระบุวาผูเรียนตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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  
เพ่ือนําไปจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีทักษะ

กระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ   ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา

ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนในแตละ

ชั้นปตามสาขาวิชา มีจํานวนท้ังหมด 3,230 คน ผานเกณฑ 2,624 คน คิดเปนรอยละ  81.23  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทากับรอยละ  81.23  ไดคะแนนเทากับ       

3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี    (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

 

 

 



ตัวบงช้ีท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู  

ความตระหนัก ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน

แบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เม่ือ

เทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 

ความพยายาม   ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรตามท่ี

ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนฯ ในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  จํานวน  20  คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ  20  คน  คิดเปนรอยละ  100   

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู  เทากับรอยละ  100  ไดคะแนนเทากับ  3  

คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชใน

งานอาชีพได 

ตัวบงช้ีท่ี  3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใชแกปญหา

ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนัก ครูผูสอนกําหนดใหผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขาวิชาท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน  โครงงานวิทยาศาสตร  และ/หรือโครงการวิชาชีพ 

โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบในแต

ละภาคเรียน 

ความพยายาม   ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีทักษะใน

การเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมายใหทําการคนควา  

เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกตใชประกอบกับวิชาอื่น ๆ โดยจัดทําเปนผลงาน 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน  โครงงานวิทยาศาสตร

และ/หรือ โครงการวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 4,309 ผลงาน จํานวนผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน 1,957 คน  

จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด จํานวน 2,022 คน คิดเปนรอยละ 96.79  

 



เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  เทากับรอยละ  96.79  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูใน

ระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.3 ทักษะการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี  4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา     

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีไดเกรดไมตํ่ากวา 2.00  เทียบจากผูลงทะเบียนในแตละชั้นป 

ความพยายาม ผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นเรียน มีการเรียนรู ฝกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน จากการเรียน     

การสอนในชั้นเรียน และศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และ       

อินเทอรเน็ต  มีการบริการใหผูเรียนตลอดวันท่ีเปดทําการ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษา  

ตางประเทศ จากผูเรียนทุกระดับชั้นป แตละสาขาวิชาท้ังหมด 8,406 คน ผานเกณฑการประเมิน     

ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จํานวน 6,777 คน คิดเปนรอยละ  80.62          

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีมีทักษะดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนาภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ  เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  เทากับรอยละ  80.62  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  

อยูในระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 
 
 
 
 



ขอกําหนดท่ี  1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดอยาง

เหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี  5    รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา คนควา 

และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ความตระหนัก     สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยท่ีีจําเปนในการศึกษา 

 คนควา ไดแก อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน       

การเขียนแผนดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใน

รายวิชาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เทียบจากผู

ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร 

ความพยายาม     สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับ เรียนรู ฝกทักษะดานเทคโนโลยีท่ีจําเปน 
 ในการศึกษาคนควาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  จากผูเรียน  5,990  คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  

จํานวน  4,900 คน  คิดเปนรอยละ 81.80  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ

ไดอยางเหมาะสม   เทากับรอยละ  81.80  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี   (   )  พอใช  

(    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี  6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ความตระหนัก   สถานศึกษาเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี โดยครูไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม

ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ฝกใหมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ไมเกี่ยวของกับ

อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยคิดจากนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา และพิจารณาจาก 



1. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ

วิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลัก

ขโมย ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปนตน 

2. การมีมนุษยสัมพันธ  ไดแก การทํางานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมชมรม รับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น  ใหความรวมมือกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปนตน 

3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ไดแก  การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ เปนตน  

ความพยายาม สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปน้ี 

1.   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
2.   ผูสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวชิา 
3.   สงเสริมการเรียนการสอน ใหผูเรียนทํางานเปนทีม รวมคิดรวมทํางาน มีความรับผิดชอบ 
4.   สงเสริมกจิกรรมเสริมหลกัสูตรใหผูเรียน เชน อบรมคุณธรรม จรยิธรรม เขาคายคุณธรรม        
     กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงคใหความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
5.   สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรยีน 
6.   มีระบบครท่ีูปรึกษาอบรมดูแลผูเรียนอยางใกลชิด และประสานผูปกครองสมํ่าเสมอ เพือ่รวม 
     แกไขปญหาท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
7.   งานปกครอง สรางความตระหนักแกผูเรยีนและครูท่ีปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม   
 จริยธรรม  ของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
8.   งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสรางความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแกผูเรียนอยาง

ตอเน่ืองปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม                 

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี โดยคิดจาก 

1. งานปกครองสรุปผูเรียนท่ีแสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถว      

    หนาเสาธง ตลอดปการศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,578 คน คิดเปนรอยละ 88.31  
2. งานปกครองสรุปผูเรียนท่ีแสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ ตลอดป    

 การศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,809 คน คิดเปนรอยละ 96.23 

3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสขุภาพประจําปการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง   

 มีผูไมเกี่ยวของสารเสพติด จํานวน 2,468 คน คิดเปนรอยละ 99.96 

4.  ผูเรียนมีพฤติกรรม  3  ดาน  อยูในระดับดี  จํานวน  2,919  คน  คิดเปนรอยละ  100 

ดังน้ัน สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาท่ีมีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม    

ท่ีดีงาม คิดเปนรอยละ 96.12   

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 



ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใน

วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   เทากับรอยละ  96.12 ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  

อยูในระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี   7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา        

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดจดัทําโครงการพฒันาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวชิา จัดทํา

แผนการจดัการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการใหผูเรยีนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล

ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา เพ่ือ

นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม       

การเรียนการสอนมากท่ีสุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของแตละสาขาวิชา  จํานวน  863  คน  

ผานเกณฑ  จํานวน  493  คน  คิดเปนรอยละ  57.13 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 
  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ  การสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   

เทากับรอยละ  57.13 ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน  อยูในระดับ  (   )  ดี  (   )  พอใช  ()  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดจดัทําโครงการพฒันาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวชิา จัดทํา

แผนการจดัการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการใหผูเรยีนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล

ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา เพ่ือ

นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม       

การเรียนการสอนมากท่ีสุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 



ผลสัมฤทธ์ิ ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของแตละสาขาวิชา จํานวน  354  คน  

ผานเกณฑ  จํานวน  299  คน  คิดเปนรอยละ  84.47 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ระดับปวส.  เทากับรอยละ  84.47  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี   (   )  พอใช            

(   )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ความตระหนัก  สถานศึกษากําหนดใหแผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ มีขอสอบมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียน

นักศึกษาไดรับ การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.   ผูสอนศกึษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวชิาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน

รายวชิาและมาตรฐานวิชาชีพ จดัใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน 

สาขาท่ีเรียน 
2.   ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ

ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชพี 

3.   ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ

ผูเรียนในชั้นปสุดทายของหลักสตูร 

4.   สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแตละสาขาวชิา  มีจํานวน  542  คน  ผาน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 451 คน คิดเปนรอยละ 84.46 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

 



ผลการประเมิน 

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  เทากับรอยละ  84.46  ไดคะแนน  เทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี   (   )  พอใช             

(   )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก  สถานศึกษากําหนดใหแผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ มีขอสอบมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียน

นักศึกษาไดรับ การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.   ผูสอนศกึษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวชิาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน

รายวชิาและมาตรฐานวิชาชีพ จดัใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน 

สาขาท่ีเรียน 

2.   ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ

ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชพี 

3.   ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ

ผูเรียนในชั้นปสุดทายของหลักสตูร 

4.   สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู แตละสาขาวชิา  มีจํานวน  285  คน  

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 99.29 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  75 - 100 รอยละ  60-74 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  เทากับรอยละ  99.29  ไดคะแนน  เทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี    (   )  พอใช  

(   )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ อิสระและศึกษา

ตอภายใน  1  ป  



ความตระหนัก   เม่ือนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม นักเรียน   

นักศึกษาท่ีมีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป แยกขอมูลแตละประเภทวิชา 

และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปขอมูลใหแผนกวิชา โดยคิดเปนรอยละของ

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

ความพยายาม  1.  ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอน 

                         ในรายวิชา สูการปฏิบัติจริง 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุงใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน     

 กิจกรรมตอไปน้ี  -  สงเสริมผูประกอบการรายยอย (SME
2
) 

  30-  สงเสริมอาชพีอิสระ 

  31-  การฝกประสบการณวิชาเรียนในสถานประกอบการ 

  3.  จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหวางเรียนตามอาชีพท่ีเหมะสม 

4.  ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะ/ปฏิบัติจาก 

    ประสบการณจริง และไดรบัการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551  จํานวน  957  คน  ติดตามได  908  คน  ไดงานทํา 

จํานวน  61  คน  คิดเปนรอยละ  6.71  ศึกษาตอ  จํานวน  847  คน คิดเปนรอยละ  93.28 

ของจํานวนท่ีติดตามได  ดังน้ัน  รวมผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระ  และศึกษาตอภายใน  1  ป จํานวน  908  คน  คิดเปนรอยละ  94.88 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  60 - 100 รอยละ  50-59 รอยละ  1 - 49 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา

ตอภายใน  1  ป  เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  เทากับรอยละ  94.88  ไดคะแนน  เทากับ 3 

คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา  ท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ 

ตัวบงช้ีท่ี  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูสําเร็จ

การศึกษา 
ความตระหนัก   ความพึงพอใจของผูบริหาร หรือเจาของสถานประกอบการท่ีมีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา  

ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และ  

สิ่งเสพติด เปนตน 



ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานวิจัย ฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตา

กรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเกี่ยวของกับ

อบายมุข และสิง่เสพติด เปนตน สงไปยังสถานประกอบการ และสถานประกอบการใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามสงกลับมายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ได

แบบสอบถามสมบูรณ  

ผลสัมฤทธ์ิ สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.62  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

4.00 – 5.00 3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 

ผลการประเมิน 

  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม  จริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม   เทากับคาเฉลี่ย  3.62  ไดคะแนน  เทากับ  2  

คะแนน  อยูในระดับ  (   )  ดี  ()  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.9 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี    13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

ความตระหนัก จํานวนผูเรียนท่ีสามารถเขียนแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  และมีรายได   

ระหวางเรียน 

ความพยายาม ครูผูสอนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มอบหมายใหผูเรียนประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียนตลอดปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนท้ังหมดท่ีเรียนวิชาธุรกจิและการเปนผูประกอบการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีจํานวน  725  คน  สามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวาง

เรียน  จํานวน  722  คน  คิดเปนรอยละ  99.59 

เกณฑการตัดสิน 
ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ 61 - 100 รอยละ  50 - 60 รอยละ  1 - 49 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน   

เทากับรอยละ  99.59  ไดคะแนน  เทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี      (   )  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ี ในมาตรฐานท่ี 1 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ในป 

ท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  1  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  2  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  3  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  4  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  5  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  6  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  7  1 0 

ตัวบงชี้ท่ี  8  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  9  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  10  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  11  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  12  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  13  3 1 

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

  1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจ อยูในระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนนพัฒนาการเปน  1 

  2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบัน  เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมาอยางนอย  1  

ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน  1 
  3.  ถาไมเขาขายท้ัง  2  กรณีขางตน  หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุงและ

พอใช  ใหคะแนนพัฒนาการเปน  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 
งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนนิการตาม

ขอเสนอแนะและผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการ 
ผลคะแนน 

     สถานศึกษาควรนําผลการ

ส อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ต ล ะ

สาขาวิชาไปพิจารณา  เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงขอสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดการ

ประเมินผลใหครบท้ัง 3 ดาน  คือ  

พุท ธิพิสัย   ทักษะพิสัย   และ  

จิตพิสัย 

     หัวหนาแผนกรวมกับงานวัดผลและประเมินผล  

ดําเนินการปรับปรุงขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยยึด

การประเมินผลใหครบท้ัง  3  ดาน  คือพุทธิพิสัย  

ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย 

1 

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

  1.  ใหคาคะแนนเปน  1  เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายามและบรรลุผลสัมฤทธ์ิมี

รองรอยหลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงานที่ประเมิน  มา

พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

  2.  ใหคาคะแนนเปน  0.5  เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายามแตยังไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

อยางชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน 

  3.  ใหคาคะแนนเปน  0  เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน

ท่ีประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 1 

 

ตัวบงช้ี 
คะแนนผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

คะแนนผลการพัฒนา

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนนเต็ม  4) 

1 4  4 

2 4  4 

3 4  4 

4 4  4 

5 4  4 

6 4  4 

7 1  1 

8 4  4 

9 4  4 

10 4  4 

11 4  4 

12 2  2 

13 4  4 

เฉลี่ย 3.61 

คะแนนการดําเนินการของแผนกวิชา ตามขอเสนอแนะ  (คะแนนเต็ม 1) 1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 4.61 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี  1 

    ดีมาก      ดี            พอใช          ควรปรับปรุง           ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสิน 

  คาคะแนน 4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

  คาคะแนน 3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

  คาคะแนน 2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

  คาคะแนน 2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

  คาคะแนน 1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 

2. ตัวบงชี้ท่ี  13   รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

3. ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ตัวบงชี้ท่ี  3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

   ใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

5. ตัวบงชี้ท่ี  6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี 

  เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

6. ตัวบงชี้ท่ี  11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 

  อสิระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

7. ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8. ตัวบงชี้ท่ี  9   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

9. ตัวบงชี้ท่ี  5   รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา 

  คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

10. ตัวบงชี้ท่ี  1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 

11. ตัวบงชี้ท่ี  4   รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และ 

       การสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับปรับปรุงและพอใช  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ตัวบงชี้ท่ี  12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

ตัวบงช้ีท่ี  14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ความตระหนัก  1.  สถานศึกษาไดมีการกําหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ

ระดับของสาขาวิชาท่ีเปดสอน มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศน และพันธกิจของ

สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของการเปดสอนหลักสูตรท้ัง ปวช.   

และ ปวส. 

 2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ 

และสภาพทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดําเนินงานพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี งานอาชีพ และทองถิ่น มีการประเมินผลการใช

หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 

ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน   

 หรือรายวิชา  ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

 ชุมชน และทองถิ่น โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการ

ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาจาก 

 1.  ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน 

 2.  ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการ

เรียน ท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน 

 3.  รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 

 4.  รายงานการนําผลการประเมินไปใช 

ผลสัมฤทธ์ิ 1.  ครูผูสอนทุกรายวิชามีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา คิดเปน

รอยละ 100  

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน  

ระดับ ปวช. จํานวน 13 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 12 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

และปฏิบัติครบทุกขอ       

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  76 - 100 รอยละ  60 - 75 รอยละ  1- 59 

 

 



ผลการประเมิน 
  รอยละของรายวิชา/แผนการเรียน  ท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเทากับ รอยละ  100   

ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ  ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  15   รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีการสงเสริม  ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  หรือบูรณาการความรูจากรายวชิาตาง ๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  การใชสื่อการเรียนรู  การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย  เหมาะสม

สอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการ

สอนโดยผูเกี่ยวของ และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพฒันาตนเองตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ   

ความพยายาม สถานศึกษากําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

และบูรณาการคุณธรรม  จรยิธรรม  ตลอดจนวชิาการและวิชาชพี  สงผานหัวหนาแผนกทุก   

ภาคเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ จํานวนรายวิชาท่ีมีสอนในปการศึกษา  จํานวน  830  รายวชิา  รายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ  จํานวน  385  รายวชิา  คิดเปนรอยละ  46.39 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  76 - 100 รอยละ  60 - 75 รอยละ  1- 59 

ผลการประเมิน 

  ครูผูสอนไดจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณภาพ  มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิดเปนรอยละ

46.39  ของรายวิชาท่ีสถานศึกษาเปดสอน   ไดคะแนน  1  คะแนน  อยูในระดับ  (   )  ดี   (   )  พอใช  ()  

ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ความตระหนัก ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ ความรู ความสามารถใน

รายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อการสอน การ

วัดและประเมินผล เปนตน 

ความพยายาม    งานวิจัยพัฒนาฯ  กําหนดแบบสอบถามมอบหมายให นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผูสอนทุก

รายวิชา  และทุกภาคเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  มีคาเฉลี่ย  4.09 



เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00 คาเฉลี่ย  3.5 – 3.99 คาเฉลี่ย  1.00 – 3.49 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษาไดจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดคุณภาพ  มีระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน

ของครูผูสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.09  ไดคะแนน  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี  (   )  พอใช               

(    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  17 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวสัดุฝก เคร่ืองมือ อปุกรณอยางเพียงพอและเหมาะสม    

เกิดประโยชนสงูสุด โดยเทียบจากงบประมาณท้ังหมด  และจายจริง 

ความพยายาม 1.  ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชวีศึกษา  (งบอุดหนุน – พื้นฐาน)  สําหรับ  

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  (ปวส.) 

2.  ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝายแผนงานฯ  งานแผนงบประมาณฯ  งานการเงิน  และ 

    งานพัสดุ  ทราบ 
3.  ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ นํายอดจัดสรรระดับ ปวช. และ ปวส. มาจัดสรร  

รอยละ 60 เปนคาวัสดุฝกรายหัว อกีรอยละ 40 นํามาใชเปนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
4.  ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ แจงประชุมหัวหนาแผนกวชิา เพือ่จดัสรรคาวัสดุฝก

ของแตละแผนก แยกระดับ ปวช. และ ปวส. 
5.  หัวหนาแผนกวชิา  นํายอดจดัสรรวสัดุฝกของแผนกไปจัดสรรตามรายวิชา และแจงครูผูสอน

รับทราบและใหดําเนินการจัดทําสงเสริมผลผลติ (สผ 1) ตามขั้นตอน 
6.  ครูผูสอนทํารายงานสงเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียบรอยแลว 
7.  งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดซือ้วสัดุฝก อุปกรณ สําหรับการจดัการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ  5.92      

ของงบดําเนินการท้ังหมด  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

มากกวารอยละ  15  

ของงบดําเนินการท้ังหมด 

รอยละ  10 - 15  

ของงบดําเนินการท้ังหมด 

นอยกวารอยละ  10  

ของงบดําเนินการท้ังหมด 

 



ผลการประเมิน 

  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาใชซื้อวัสดุ  อุปกรณสําหรับจัดการเรียนตองบดําเนินการท้ังหมด

ของสถานศึกษา  เทากับรอยละ 5.92  ไดคะแนนเทากับ  1  คะแนน  อยูในระดับ  (   )  ดี   (   )  พอใช        

()  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงช้ีท่ี  18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ  ดังน้ี 

1.  จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวนเครื่องไดเพียงพอกับผูเรียนใน

หองปฏิบัติการ 
2.  ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ 
3.  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และระบบเครือขายใหสามารถใชงานใน  

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  จัดตารางการใชหองปฏิบัติการใหนักศึกษาทุกคนท่ีเรียนคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอร 

ไดอยางเพียงพอ 

ความพยายาม สถานศึกษามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 6 หองเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 

40 เครื่องตอหอง มี 3 หองเรียน จํานวน 20 เครื่องตอหอง มี 3 หองเรียน รวม มีคอมพิวเตอร 

ท้ังหมด 180 เคร่ือง ท่ีสามารถใชในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเขามาฝกทักษะดาน

คอมพิวเตอร คร้ังละ 40 คน ตอหองเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีระบบคอมพิวเตอร ตามอัตราสวนผูเรียน : เคร่ือง

คอมพิวเตอร  เปน  2  คน :  1  เคร่ือง  

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

1  คน  : 1  เครื่อง 

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

2  คน  : 1  เครื่อง 

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

3  คนขึ้นไป  : 1  เครื่อง 

ผลการประเมิน 

  จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร  ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร  

เทากับผูเรียน  2  คน  :  คอมพิวเตอร  1  เครื่อง  ไดคะแนนเทากับ  2  คะแนน  อยูในระดับ  (   )  ดี  ()  พอใช   

(    )  ปรับปรุง 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการโรง

ฝกงาน  พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรงอาหาร หองนํ้า ฯลฯ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษาท่ีเพียงพอ 

และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังน้ี 
1. มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 

2. มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช 

3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 

4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพื้นท่ี

ฝกปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 

เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติไดทุกขอ 

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติไดทุกขอ ปฏิบัติขอ 1-3 ปฏิบัติขอ 1 - 2 

ผลการประเมิน 

  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  

พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดของสถานศึกษา 

ปฏิบัติได  ทุกขอ  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  20     ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ

การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก ความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

ภาษาอังกฤษ  และหองอินเตอรเน็ต ท่ีมีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน 

ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยจัดใหมี

ครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ  ดังน้ี 

1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อท่ีหลากหลาย และขอมูลการใชงาน 

2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 

3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 



ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดศูนยวิทยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและ

เกิดประโยชนสงูสุด  ปฏิบัติไดทุกขอ   

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติ  3  ขอ ปฏิบัติ 2  ขอ 

ผลการประเมิน 

  ระดับคุณภาพการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  และ

เกิดประโยชนสูงสุด  ของสถานศึกษา ปฏิบัติได  ทุกขอ  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี    

(   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  21 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

ความตระหนัก   ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือ

เหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ รวมท้ังประสิทธิภาพในการใช

งานท่ีสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน  

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ และมีขอมูลท่ีบงชี้คุณภาพดังน้ี 

1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพท่ีใชงานไดดี 

2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ 

3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย 

4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือ

ตาง ๆ ท่ีใช 

5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ ปฏิบัติไดทุกขอ 

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติขอ  1 - 4 ปฏิบัติขอ  1 - 3 

ผลการประเมิน 

  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ  ของสถานศึกษา ปฏิบัติได  ทุกขอ          

ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ    ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู                     

ตัวบงช้ีท่ี  22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

 



ความตระหนัก   สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ  ดังน้ี 

1. มอบหมายหนาท่ีนักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นท่ีสวนรวมของสถานศึกษา 

2. คําสั่งแตงต้ังผูสอน ดูแลความสะอาดเรียบรอย บริเวณชั้นเรียน หองปฏิบัติการ โดยให

ผูเรียนมีสวนรวม 

3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับเปนท่ี 

พักผอนของผูเรียน 

4. จัดโครงการปรบัปรุงสาธารณูปโภค ระบบปองกันมีความปลอดภัย 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังน้ี 

1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพ้ืนท่ีสวนรวมของสถานศึกษาอยาง 

ตอเน่ือง 

2. มอบหมายใหครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ    

กอน – หลัง เขาหองเรียน 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม เพิ่มขึ้น 

4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผอนและจัดซื้อโตะเกาอี้ เพ่ือเปนท่ีพักผอนของผูเรียน 

5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 ในสถานศึกษา ไดปฏิบัติ จํานวน 11 สาขาวิชา จาก 12 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 91.66 

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  71 - 100 รอยละ  60-70 รอยละ  1 - 59 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู  ไดจํานวน  8  ขอ   จากจํานวนท้ังหมด  8  ขอ  คิดเปนรอยละ 91.66  ไดคะแนน

เทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี   (   )  พอใช   (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  2.6   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีท่ี  23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ความตระหนัก 1.  สถานศึกษาไดจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ 

 2.  บุคลากรท่ีไดเขารับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  รายงานใหสถานศึกษาทราบ 

 

 



ความพยายาม    บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาท่ีรับผิดชอบในรูปแบบของ    
 การฝกอบรม การประชุม สัมมนาทางวชิาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ

อยางสมํ่าเสมอทั้งท่ีจัดภายในสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก 

ผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบัการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 100   

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละ  90 - 100 รอยละ 75-89 รอยละ 1 - 74 

ผลการประเมิน 

  บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามหนาท่ี  ท่ีรับผิดชอบตามเกณฑเทากับ  98  คน  จาก

บุคลากรท้ังหมด  98  คน  คิดเปนรอยละ  100  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี           

(   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบ และ   

ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี  24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก   การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอก เชน  

การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพ่ือให

การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  การระดมทรัพยากร บุคคลเปนวิทยากรใหความรู จํานวน 144 คร้ัง 

 2.  การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา จํานวน 23 คร้ัง เปนเงิน 10,435,632.50 บาท 

 3.  หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน     

12 ครั้ง จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 238,330 บาท 

    4.  มีการประสานการใชครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอืน่ๆ รวมกัน จํานวน 70 ครั้ง 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 249 คร้ัง 

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ

ภายนอกมากกวา 25 คร้ังขึ้นไป 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ

ภายนอก  20-24  คร้ัง 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ

ภายนอกนอยกวา  20  คร้ัง 

 



ผลการประเมิน 

  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  เทากับ  249  ครั้ง   ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูใน

ระดับ   ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติ 

ความตระหนัก   1.  สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการอาชีวศึกษา  

  ระบบทวิภาคี 

2.  สํารวจสถานประกอบการ ประสานความรวมมือในการจัดการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา

ระบบปกติ 
3.  รวบรวมจํานวนสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีรวมจัดการเรียนการสอน ท้ัง

ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

ความพยายาม 1.  ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการจัดการ

ฝกงานในระบบปกติ  และฝกอาชีพในระบบทวภิาคีเปนอยางดี 

  2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานเปนจํานวนมาก 

  3.  สถานประกอบการแจงความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวชิา ฝกงานทุกภาคเรียน 

4.  วางแผนการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการไดตรงกับความตองการของ สถาน  

    ประกอบการ และตลาดแรงงาน 

  5.  สถานประกอบการไดรับนักศึกษาฝกงาน ตามจํานวนท่ีตองการ 

  6.  นักศึกษาทุกคนไดรับการฝกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรกอนสาํเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ จํานวนสถานประกอบการท่ีรวมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝกงาน รวมเปน 454 แหง    

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

สถานประกอบการมากกวา 20 แหง สถานประกอบการ 15-19  แหง สถานประกอบการนอยกวา 15 แหง 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษามีสถานประกอบการและหนวยงานท่ีใหความรวมมือหรือจัดการศึกษารวม จํานวน 454 แหง   

ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี  (   )  พอใช (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  26   จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีมีการพัฒนาผูเรียน 

ความตระหนัก   สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น และ 

 สถานประกอบการท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับสาขาวิชา  

ในการพัฒนาผูเรียน 



ความพยายาม ทุกสาขาวชิาจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูมีความรูจาก

หนวยงาน  ภายนอก และชุมชน ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการเปนวิทยากร ใหความรู

และพัฒนาผูเรียนท้ังปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/หรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนา 

ผูเรียนต้ังแต 2 คน ตอ ชั่วโมง ตอ ภาคเรียนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาท่ีจัดหา

ผูเชี่ยวชาญ  

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละของสาขาวิชา  90 - 100 รอยละของสาขาวิชา  75 - 89 รอยละของสาขาวิชา  1 - 74 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนาผูเรียน

ต้ังแต  2  คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนขึ้นไป  จํานวน  117  คร้ัง  187  คน  601  ชั่วโมง  ไดคะแนนเทากับ  3  

คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี  (   )  พอใช  (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  27 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจาง 

ตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบ    

การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละสาขาวิชา 

ความพยายาม สถานศึกษามีผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพท้ังหมด 68 คน สาขาวิชาท่ีเปดสอน จํานวน 12 

 สาขาวิชาจํานวนผูเรียนมีท้ังหมด 3,327 คน คิดอัตราสวนโดยภาพรวม ผูสอนตอผูเรียน 1 : 48 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอ   

ผูเรียนไมเกิน 35 คน จํานวน 6 สาขาวชิา จาก 12 สาขาวชิา คิดเปนรอยละ 50.00  

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

รอยละของสาขาวิชา  100 รอยละของสาขาวิชา  50 - 99 รอยละของสาขาวิชา  1 - 49 

ผลการประเมิน 

  รอยละของสาขาวิชาผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  ตอผูเรียนตามเกณฑผูสอน 1 คน ตอผูเรียน  

ไมเกิน  35 คน  จํานวน  6  สาขาวิชาจากสาขาวิชาท้ังหมด  12  สาขาวิชา  เทากับ  รอยละ  50  ไดคะแนน

เทากับ  2  คะแนน  อยูในระดับ   (   )  ดี   ()  พอใช   (    )  ปรับปรุง 

 

 



ตัวบงช้ีท่ี  28   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางท่ีสถานศึกษา    

ทําสัญญาจางตอเน่ือง ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจํา 72 คน ครูจางสอน 26 คน รวม 98 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา  

ท้ังหมด 3,327 คน  

ผลสัมฤทธ์ิ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน คิดเปน 1 : 33  

เกณฑการตัดสิน   

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ผูสอน 1 คนตอผูเรียน 

นอยกวา 25 คน 

ผูสอน 1 คนตอผูเรียน 

25-30 คน 

ผูสอน 1 คนตอผูเรียน 

มากกวา 30 คน 

ผลการประเมิน 

  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  เทากับผูสอน 1 คน : ผูเรียน  33  คน  

ไดคะแนนเทากับ  1  คะแนน  อยูในระดับ   (   )  ดี  (   )  พอใช     ()  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  2 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  14  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  15  1 0 

ตัวบงชี้ท่ี  16  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  17  1 0 

ตัวบงชี้ท่ี  18  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  19  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  20  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  21  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  22  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  23  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  24  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  25  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  26  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  27  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  28  1 0 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา    อยางนอย 1 

ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช  

ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีแผนกวิชาดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 
ผลคะแนน 

1.  ครูควรจัดทําแผนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปน

ศูนยกลางใหสอดคลองกับสภาพจริงของ

หองปฏิบัติการและอุปกรณท่ีมีอยู เนนวิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย 

1.  อบรมจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกครู 

1 

2.  จัดหาเงินงบประมาณจางครูท่ีขาดแคลนให

มากขึ้นหรือเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

2.  ดําเนินการหางบประมาณจางครูท่ีขาดแคลน และ

รับการมาชวยราชการของครูท่ีสาขาวิชาขาดแคลน 

 

3.  สถานศึกษาควรนําผลงานดีเดนของนักศึกษา

ผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา  เพ่ือเผยแพร

ผลงานสูสาธารณชน 

3.  ดําเนินการเผยแพรผลงานดีเดนของนักเรียน

นักศึกษาผานทางเว็บไซต ของสถานศึกษาและผานสื่อ

โทรทัศนของรัฐบาลหลายชอง ตลอดปการศึกษา 

 

4.  สงเสริมกิจกรรมท่ีเนนคุณภาพและจริยธรรม

มากขึ้น 

4.  จัดใหนักเรียนนักศึกษาเขาคายคุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ตลอดปการศึกษา 

 

5.  สถานศึกษาควรจัดหาสื่อ และอุปกรณ

ประกอบการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอกับ

ความตองการของผูเรียนทุกสาขาวิชา 

5.  ดําเนินการจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนท่ี

ทันสมัย  และเพียงพอกับความตองการของผูเรียนทุก

สาขาวชิา 

 

6.  ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหอยูในสภาพ

ท่ีใชการไดตลอดเวลา และมีจํานวนงานเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียนในปจจุบัน 

6.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหใชงานไดตลอดเวลา  

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน  ท่ีประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน 0 เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานท่ี

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 
 
 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  2 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

14 4  4 

15 1  1 

16 4  4 

17 1  1 

18 2  2 

19 4  4 

20 4  4 

21 4  4 

22 4  4 

23 4  4 

24 4  4 

25 4  4 

26 4  4 

27 2  2 

28 1  1 

เฉลี่ย 3.13 

คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 4.13 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 2 

    ดีมาก     ดี               พอใช            ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 



จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

2. ตัวบงชี้ท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  

และเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ตัวบงชี้ท่ี  20  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน                  

มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ตัวบงชี้ท่ี  21  ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

5. ตัวบงชี้ท่ี  23  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

6. ตัวบงชี้ท่ี  24  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

8. ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนคน – ชัว่โมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีมีการพัฒนา

ผูเรียน 

9. ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวชิา/สาขางาน 

10. ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับปรับปรุงและพอใช  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสาํหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

2. ตัวบงชี้ท่ี  28  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

3. ตัวบงชี้ท่ี  15  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

4. ตัวบงชี้ท่ี  27  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

5. ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ขอกําหนดที่  3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี    3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  29 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ความตระหนัก   สถานศึกษาไดจดัใหผูเรียนทุกคน (ท้ังกลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษา เพ่ือดูแล ติดตามใหคําปรึกษา  

แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเน่ือง ตลอดปการศึกษา นอกเหนือ    

จากการท่ีผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาเปนรายบุคคล โดยกําหนดใหครูท่ีปรึกษา พบนักเรียนนักศึกษา

ในท่ีปรึกษาสัปดาหละ 1 คร้ัง และบันทึกการพบครูท่ีปรึกษาสงงานปกครองในสปัดาหถัดไป 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ครูทุกคนมีคําสั่งแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษา 
 2.  จัดประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา 

 3.  ครูท่ีปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรยีนนักศึกษา  ทุกสัปดาห 
 4.  จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาใหเปนไปในแนวเดียวกัน 
 5.  มีการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาอยางครบถวน 
 6.  สรุปรายงานผลการพบท่ีปรกึษาของครูทุกคนตอสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

 7.  สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 

ผลสัมฤทธ์ิ ครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนทุกสาขาวชิาตลอดปการศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 23 ครั้ง              

เกณฑการตัดสิน 

ดี  ( 3 คะแนน) พอใช  ( 2 คะแนน) ปรับปรุง  ( 1 คะแนน) 

มากกวา 25 คร้ังตอป 20-25 คร้ังตอป นอยกวา 20 คร้ังตอป 

ผลการประเมิน 

  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาในปการศึกษา  2552  จํานวน  23  คร้ังตอป        

ไดคะแนนเทากับ  2  คะแนนอยูในระดับ  (   )  ดี     ()  พอใช     (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดใหบริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอนี เปนตน 

  ใหแกผูเรียนท้ังหมด โดยจัดตลอดปการศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสขุภาพ 
 ประจําปทุกชั้นป  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และงานโครงการพิเศษไดดําเนินการตรวจสารเสพติด

ใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีไมไดรับการตรวจสขุภาพประจําป 



ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 1 ครั้ง จํานวน 2,468 คน ตอผูเรียน    

ท้ังหมด 2,919  คน คิดเปนรอยละ 99.96   

เกณฑการตัดสิน 

ดี   พอใช   ปรับปรุง   

1 คร้ังตอปหรือมากกวาและ

จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ

มากกวารอยละ  91 - 100 

1 คร้ังตอปหรือมากกวาและ

จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ

รอยละ  80-90 

1 คร้ังตอปหรือมากกวาและจํานวน

ผูเรียนท่ีไดรับการตรวจรอยละ 1 - 79  

หรือไมมีการตรวจ 

ผลการประเมิน 

  ผลการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียนท้ังหมดในสถานศึกษาจํานวน  1  ครั้ง/ป          

มีผูเรียนท่ีรับการตรวจคิดเปนรอยละ  99.96  ของผูเรียนท้ังหมด  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ  

()  ดี     (   )  พอใช     (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  31 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก   ผูเรียนท่ีออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณีอื่น  
 เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีขึน้ทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังน้ี 
 1.  งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงคลาออกพรอมแจงเหตุผล 
 2.  ครูท่ีปรึกษา แจงผูเรียนท่ีขาดติดตอกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพนสภาพ 
 3.  งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไมผานเกณฑท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแตละป  
                         เพ่ือประกาศพนสภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา โดยมีผูเรียนแรกเขา จํานวน 3,860 คน ผูเรียนปจจุบัน 

จํานวน 2,624 คน มีผูออกกลางคัน จํานวน 1,236 คน คิดเปนรอยละ 32.02  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3 คะแนน) พอใช  (2 คะแนน) ปรับปรุง  (1 คะแนน) 

รอยละ 1 - 30 รอยละ 31-40 มากกวารอยละ 40 

ผลการประเมิน 

  รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีออกกลางคัน  เม่ือเทียบกับแรกเขา  เทากับรอยละ  32.02  ไดคะแนน

เทากับ  2  คะแนน   อยูในระดับ  (    )  ดี     ()  พอใช     (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี   3.2  จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงช้ีท่ี  32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม

ในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 



ความตระหนกั สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวชิา 

ความพยายาม ทุกสาขาวชิามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ใหกับผูเรียนตลอดปการศึกษา   

ผลสัมฤทธ์ิ สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ดาน มีทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3 คะแนน) พอใช  (2 คะแนน) ปรับปรุง  (1 คะแนน) 

จัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ดาน จัดกิจกรรม  2 ดาน จัดกิจกรรม 1 ดาน 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษา  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  360  กิจกรรม  สงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  338  กิจกรรม  และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  301  กิจกรรม  รวมท้ังหมด  

999  กิจกรรม  โดยดําเนินการจัดในภาคเรียน   ท่ี 1  เทากับ  301  กิจกรรม  ภาคเรียนท่ี  2  เทากับ  698

กิจกรรม   ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ  ()  ดี   (   )  พอใช   (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี   3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี  33   จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ความตระหนัก  สถานศึกษารวมมือกับหนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  อีกท้ังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามที่สถานประกอบการตองการ 

ความพยายาม สถานศึกษาใหความรวมมือและไดรับความรวมมือกับหนวยงานและชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชนใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไดแก 
1.  กิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม  และบําเพ็ญประโยชน 

2.  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

3.  กิจกรรมวัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน  โดยดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม  รวมจํานวน  277 

กิจกรรม  ซึ่งมีผูเรียนทุกสาขาวิชาเขารวมดําเนินการ  คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชา  

 



เกณฑการตัดสิน 
ดี  (3 คะแนน) พอใช  (2 คะแนน) ปรับปรุง  (1 คะแนน) 

รอยละของสาขาวิชา 

ท่ีจัดกิจกรรมฯ ครบท้ัง 2 ดาน 

ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา  81 - 100 

รอยละของสาขาวิชา 

ท่ีจัดกิจกรรมฯ ครบท้ัง 2 ดาน 

โดยจัดเฉพาะภายในหรือภายนอก

สถานศึกษา  75 - 80 

รอยละของสาขาวิชา 

ท่ีจัดกิจกรรมฯ ไมครบท้ัง 2 ดาน 

ท้ังภายในและ/หรือภายนอก

สถานศึกษา  1 - 74 

ผลการประเมิน 
  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  สงเสริมผู เรียน  ()  ครบ            

(    )  ไมครบ  ท้ัง  2  ดาน  คือ  ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  277  ครั้ง  ครบทุกสาขาวิชา  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ  ()  ดี             

(   )  พอใช    (    )  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  3 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  29  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  30  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  31  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  32  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  33  3 1 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา 

อยางนอย 1 ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช 
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 

ผลคะแนน 

ไมมี ดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้อยางมีประสิทธิภาพ 1 

   

   

   

   

   

   

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน   ท่ีประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน  0  เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานท่ี

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  3 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

29 2  2 

30 4  4 

31 2  2 

32 4  4 

33 4  4 

เฉลี่ย 3.20 

คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 4.20 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 3 

      ดีมาก           ดี              พอใช            ควรปรับปรุง          ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  32  จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

2. ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ตัวบงชี้ท่ี  30  จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน   

จุดท่ีควรพัฒนา  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับพอใช  มีดังน้ี 

 1.   ตัวบงชี้ท่ี  29  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา   
 2.   ตัวบงชี้ท่ี  31  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

 

 



มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ขอกําหนดที่ 4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสงัคม  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  4.1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน

เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีท่ี  34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ 

ความตระหนัก    1.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวชิาชพี พรอมท้ังใหความรู และคําแนะนํา

ในการดูแลบํารุงรักษา เชน ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชวีะบริการ เปนตน 

2.  สถานศึกษามีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชพี เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

เชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ เปนตน 

3.  ทุกกิจกรรม/โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4.  โครงการท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง โครงการท่ีดําเนินงานไดผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงค  

ท่ีกําหนดไว  

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 

1.  จัดทําแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ 
 2.  ประสานงานกับกลุมเปาหมาย และเตรียมการดําเนินการ 

 3.  ดําเนินการตามโครงการจัดฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน กลุมผูสนใจ ไดแก โครงการ  

ฝกอบรมอาชีพอิสระ โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ โครงการฝกวิชาชีพใหแก

หนวยงานอื่น ๆ โครงการฝกอาชพีกิจกรรมสนับสนุนพระราชดําริ 

4.  สรุปและรายงานผลตอผูอาํนวยการวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ ชุมชน สงัคม ไดรับการถายทอดความรูดานวชิาชพี และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมใหดีขึ้น สถานศึกษาจัดใหทุกสาขาวิชาปฏิบัติงานตามโครงการ

ตาง ๆ  ได 14 กิจกรรม  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  ( 3 คะแนน) พอใช  ( 2 คะแนน) ปรับปรุง  ( 1 คะแนน) 

ต้ังแต  4  กิจกรรม/โครงการขึน้ไป 2 – 3  กิจกรรม/โครงการ 0 - 1 กิจกรรม/โครงการ 

ผลการประเมิน 

  จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษาใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ จํานวน  14  กิจกรรม/

โครงการ  ไดคะแนน  3  คะแนน   อยูในระดับ  ()  ดี     (   )  พอใช     (    )  ปรับปรุง 
 
 



ขอกําหนดท่ี  4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการ

วิชาชีพท่ีกําหนด 

ตัวบงช้ีท่ี  35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ

ตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวชิาชพี และฝกทักษะวชิาชพี    

ตองบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรบัจัดสรรจากตนสังกัดและหนวยงานอื่นท้ังหมด 

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงนิจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

 1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานความรวมมือ งานแผนงบประมาณฯ   

   และงานการเงนิ รับทราบ 

          2.  งานความรวมมือดําเนินการประชุมผูท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

 3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณท่ีจายจริงตอ 

 งบประมาณท้ังหมด คิดเปนรอยละ 0.33 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

มากกวารอยละ 0.20 รอยละ 0.11-0.20 นอยกวารอยละ  0.11 

ผลการประเมิน 

  งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการตองบดําเนินการ ไดเทากับรอยละ 0.33     

ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ  ()  ดี     (   )  พอใช     (    )  ปรับปรุง 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  4 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  34  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  35  3 1 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา 

อยางนอย 1 ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช 
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 

ผลคะแนน 

ไมมี ดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้อยางมีประสิทธิภาพ 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน   ท่ีประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน 0 เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานท่ี

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  4 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

34 4  4 

35 4  4 

เฉลี่ย 4 

คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 5 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 4 

      ดีมาก         ดี               พอใช   ควรปรับปรุง        ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  34  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพี  และฝกทักษะวิชาชพี 

2. ตัวบงชี้ท่ี  35  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะ

วิชาชีพตองบดําเนินการ 

จุดท่ีควรพัฒนา   ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ขอกําหนดที่ 5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานท่ี

นําไปใชในการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี  36  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรยีนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวชิา/สาขางาน    

ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชพี  และการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ

ประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนทุกสาขาวิชา 

ผลสัมฤทธ์ิ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน 

196 ผลงาน ผูเรียนระดับ ปวส. จํานวน  200  ผลงาน  รวมทุกสาขาวชิา คิดเปนรอยละ 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

จํานวนผลงานฯ 

ระดับปวช. อยางนอย 
2  ชิ้นงาน / ปการศึกษา 

ระดับปวส. อยางนอย 

8  ชิ้นงาน / ปการศึกษา 

จํานวนผลงานฯ 
ระดับปวช. นอยกวา 

2  ชิ้นงาน / ปการศึกษา 

ระดับปวส. นอยกวา 

8  ชิ้นงาน / ปการศึกษา 

จํานวนผลงานระดับ ปวช. 

 ไมมีผลงาน 

ระดับ ปวส. นอยกวา 4 ชิ้นงาน/ 

ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 

  ผูเรียนในสถานศึกษา  มีการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงานและงานวิจัย  ระดับปวช.  

จํานวน  196  ผลงาน  ระดับ  ปวส.  จํานวน  200  ผลงาน  รวมท้ังสิ้น  396  ผลงาน ไดคะแนนเทากับ  3  

คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี     (   )  พอใช      (    )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการ

เผยแพรระดับชาติ 

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรยีนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวชิา/สาขางาน    

ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชพี  และการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ

ประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 



ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนทุกสาขาวิชา 

ผลสัมฤทธ์ิ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผูสอน จํานวน 43 ผลงาน 

ผูเรียน จํานวน 396 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ผลงานตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป ผลงาน  2  ชิ้น ผลงาน  1  ชิ้น หรือไมมี 

ผลการประเมิน 

 ครูและผูเรียนในสถานศึกษา  จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงาน ท่ีมีประโยชนทาง

วิชาชีพและ/หรอืไดรับการเผยแพรระดับชาติ  จํานวน  439  ผลงาน  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   

()  ดี     (   )  พอใช      (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบงช้ีท่ี  38 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย  และโครงงานตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสงักัด และหนวยงานอื่น  

ความพยายาม เม่ือสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงนิจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานวิจัยทราบ 

2.  งานวิจัยฯ แจงประชุมผูท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ครูและผูเรียนไดมีโอกาสสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน ท้ังท่ีไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแกครูและนักเรียนในสถานศึกษา และผูสนใจ

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมท้ังการนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตลอดปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ รอยละของงบประมาณท่ีใชจรงิในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานตองบประมาณท้ังหมด คิดเปนรอยละ 0.78 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

มากกวารอยละ 1.00 รอยละ 0.50-1.00 นอยกวารอยละ  0.50 

 



ผลการประเมิน 

  รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงตองบดําเนินการ  เทากับรอยละ  0.78  ไดคะแนนเทากับ  2  คะแนน   

อยูในระดับ  (   )  ดี     ()  พอใช     (    )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  5.3   จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ

โครงงานท่ีนําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบงช้ีท่ี  39 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงาน  

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการใชสื่อท่ีหลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน และการเผยแพรทาง

อินเทอรเน็ต 

ความพยายาม เอกสาร/รายงาน ชองทาง และความถี่ของการเผยแพร ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการใชสื่อท่ีหลากหลาย ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ 

จัดนิทรรศการในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ โดยนําเสนอผลงาน และการเผยแพร   

ทางอินเทอรเน็ต 

ผลสัมฤทธ์ิ    จํานวนครัง้ของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวจิัย และโครงงาน  

     จํานวน  257  คร้ัง และ  7  ชองทาง 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  ( 3 คะแนน) พอใช  ( 2 คะแนน) ปรับปรุง ( 1 คะแนน) 

4 คร้ัง และ 4 ชองทาง/ผลงาน

หรือมากกวา 

2 – 3 คร้ัง และ 2 – 3 ชองทาง/

ผลงาน 

1 คร้ัง และ 1 ชองทาง/ผลงาน 

หรือไมมี 

ผลการประเมิน 

  จํานวนคร้ังท่ีเผยแพรผลงาน  เทากับ  257  ครั้ง  ชองทางท่ีเผยแพรเทากับ  7  ชองทาง  ไดคะแนน

เทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี    (    )  พอใช    (    )  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  5 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  36  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  37  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  38  2 0 

ตัวบงชี้ท่ี  39  3 1 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา 

อยางนอย 1 ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช 
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีแผนกวิชาดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 

ผลคะแนน 

1.  สรางขวัญกาํลังใจ  อาจารยและนักศึกษาท่ี

สรางนวัตกรรมและองคความรู 

1.  สงเสริม สนับสนุน สรางขวญัและกําลงัใจ

แกครูและนักเรยีนนักศึกษา สรางนวัตกรรม  

และองคความรูมากขึ้น 

1 

2.  จัดทําโครงสรางขอเงินทุนสนับสนุน แหลง

ท่ีเกี่ยวกับงานวจิัยและพัฒนา 

2.  จัดทําโครงสรางของเงินทุนสนับสนุนแหลง

ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  และพฒันาเพ่ิมขึ้น 

 

   

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน   ท่ีประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน 0 เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานท่ี

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  5 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

36 4  4 

37 4  4 

38 2  2 

39 4  4 

เฉลี่ย 3.5 

คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 4.5 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 5 

     ดีมาก      ดี        พอใช             ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

จุดเดน   ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  36  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน 

2. ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการ

เผยแพรระดับชาติ 

3. ตัวบงชี้ท่ี  39  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย  และโครงงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับพอใช  คือ  ตัวบงชี้ท่ี  38  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  

พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และโครงงานตองบดําเนินการ 

 

 

 



มาตรฐานที่  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ขอกําหนดที่  6  ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน

สถานศึกษา  และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ความตระหนัก  ผูบริหารใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน ผสมผสานความรวมมือของบุคลากร 

ในสถานศึกษา หนวยงาน และบุคลากรภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

สาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  

ความพยายาม ผูบริหารมีภาวะผูนํา และการจัดการในสถานศึกษา  ดังน้ี 

 1.  การพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดยการมี

สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 

 2.  การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ

ตัดสินใจ และการจัดการศึกษา 

 3.  การกกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ 

 4.  มีกระบวนการจัดการความรูท่ีนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัด

การศึกษาของตนเอง 

 5.  การพึ่งตนเอง ท่ีเนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 

 6.  การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา

ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 

 7.  ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยางตอเน่ือง 

และหลากหลาย 

 8.  การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน 

เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 
 9.  การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตน

สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 



ผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีภาวะผูนํา 

วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายระดับ

สถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูและเจาหนาท่ีประเมินคุณภาพการบริหารงาน

ของผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการทุกฝาย หัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน

สรุปในภาพรวมปฏิบัติได  9  ขอ  

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติ  8 - 9  ขอ ปฏิบัติ  6 - 7  ขอ ปฏิบัติ  1 - 5  ขอ 

ผลการประเมิน 

  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่แสดงถึงวิสัยทัศน  และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

ปฏิบัติได  9  ขอ  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ   ()  ดี   (   )  พอใช   (   )  ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา  ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ี  41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  

 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังน้ี 

1.  เผยแพรจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแกบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน   

    การปฏิบัติตน 

2.  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา 

    อยูสมํ่าเสมอ 

 3.  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอยางถกูตอง เหมาะสม 

ผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมทุกคน คิดเปนรอยละ 100  

 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

มากกวารอยละ 90 รอยละ 85-90 นอยกวารอยละ  85 

ผลการประเมิน 

  บุคลากรของสถานศึกษา จํานวน  144  คน  สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ        

คิดเปนรอยละ  100  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน   อยูในระดับ   ()  ดี     (   )  พอใช    (    )  ปรับปรุง 



ขอกําหนดท่ี  6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพ่ือการ

พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี  42   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  เพ่ือการบริหารจัดการ  และ 

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ    

อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ สังคมและเศรษฐกิจ 

มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ดังน้ี 

1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจุบัน 

2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 

4.  มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีทํางานประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา 

5.  มีการปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง 

ผลสัมฤทธ์ิ การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษาปฏิบัติได 5 ขอ        

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ ปฏิบัติ

ครบท้ัง  5  ขอ 

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ 

ไมไดดําเนินการ 

ผลการประเมิน 

  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดความรู  เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  ปฏิบัติขอ    

() 1  () 2  () 3  () 4  () 5 รวมท้ังหมด  5  ขอ ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ       

()  ดี  (   )  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  6 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  40  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  41  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  42  3 1 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา 

อยางนอย 1 ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช 
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 

ผลคะแนน 

1.  ควรมีงานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน

ในระบบทวิภาคี 

1.  งานวิจัยกําลงัดําเนินการจัดทําวิจัยเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี 

1 

2.  ควรพัฒนาระบบงานแนะแนวของวิทยาลัย

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  โดยใหมีรายละเอียด

ของสถานประกอบการในดานความตองการ

แรงงานและเปนประสานการจัดหางานให

นักศึกษาดวย 

2.  พัฒนาระบบงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น  โดยมีรายละเอียดของสถาน

ประกอบการในดานความตองการของ

ตลาดแรงงานและประสานการจัดหางานให

นักเรียนนักศึกษา 

 

3.  ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3.  พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

   

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงานที่ประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน 0 เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินขอ ทุกหนวยงานที่

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  6 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

40 4  4 

41 4  4 

42 4  4 

เฉลี่ย 4 

คะแนนการดําเนินการของแผนกวิชา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 5 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 6 

      ดีมาก            ดี              พอใช             ควรปรับปรุง       ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

จุดเดน   ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้  40  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

2. ตัวบงชี้  41  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ตัวบงชี้  42  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ   

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา   ไมมี 

 

 

 



มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ขอกําหนดที่  7  สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

ตัวบงช้ีท่ี  43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความตระหนัก สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง ประกอบดวยระบบ

พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนด

ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน 

นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกัน

คุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมิน

ผลลัพธ  และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียน  

และผูจบการศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

ความพยายาม ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีดังน้ี 

 1.  คูมือและแผนการประกันคุณภาพ 

 2.  หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 
 3.  ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ปฏิบัติไดทุกขอ 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติครบทุกขอ ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ 

ไมไดดําเนินการ 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดย

ปฏิบัติขอ  () 1  () 2  () 3  () 4    รวมท้ังหมด  4  ขอ ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  

()  ดี    (   )  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี  44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง

สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ี

พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น 



ความพยายาม ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  มีดังน้ี 

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 

2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
หรือการเปนแหลงอางองิของสถานศึกษาอื่น รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น 

ผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบัติไดทุกขอ 

เกณฑการตัดสิน 

ดี  (3  คะแนน) พอใช  (2  คะแนน) ปรับปรุง  (1  คะแนน) 

ปฏิบัติครบทุกขอ ปฏิบัติขอ 1 และ ขอ 2 
ปฏิบัติไดขอ 1  เพียงขอเดียว 

หรือไมไดดําเนินการ 

ผลการประเมิน 

  สถานศึกษามีประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  โดยปฏิบัติขอ() 1  () 2  () 3     

ได  3  ขอ  ไดคะแนนเทากับ  3  คะแนน  อยูในระดับ  ()  ดี    (   )  พอใช  (   )  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิตัวบงช้ีใน  มาตรฐานท่ี  7 

 

ตัวบงช้ี 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีผานมา 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในปท่ีรับการตรวจ 

สรุปผลคะแนน 

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  43  3 1 

ตัวบงชี้ท่ี  44  3 1 

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา 

 1.  ถาผลการประเมินในปท่ีรับการตรวจอยูในระดับดี  (ระดับ 3 คะแนน)  ใหคะแนน  พัฒนาการเปน 1 

 2.  ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปท่ีรับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา 

อยางนอย 1 ระดับ  ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1 

 3.  ถาไมเขาขายท้ัง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปท่ีไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง  และพอใช 

ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการดําเนนิการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ. 

 

ขอเสนอแนะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

และผลสัมฤทธ์ิการดําเนนิการ 

ผลคะแนน 

1.  ควรกําหนดใหงานประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหน่ึงในโครงสรางของการบริหารงาน

สถานศึกษา  เพ่ือระบบของการกํากับติดตาม

ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 

กําหนดงานประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึง 

โดยอยูในฝายแผนงานและความรวมมือ เปน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1 

2.  พัฒนาสารสนเทศใหครอบคลุมกับงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.  จัดทําขอมูลงานประกันคุณภาพฯ ใน

เว็บไซตของสถานศึกษา 

 

3.  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางของ

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตท่ีจะนําไปสู

คุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน 

3.  งานวางแผนฯ จัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 

 

4.  ควรจัดต้ังสํานักงาน/สถานที่  และจัดใหมี

เจาหนาท่ีท่ีสนับสนุน  เพ่ือใหการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพและเปนเอกเทศ 

4.  มีสํานักงานและจัดเจาหนาท่ีสนับสนุนใน

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเปน

เอกเทศ 

 

 

เกณฑการสรุปผลของคะแนน 

 1.  ใหคาคะแนนเปน 1 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีรองรอย

หลักฐานแสดงใหเห็นวา  ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงานที่ประเมินมาพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 2.  ใหคาคะแนนเปน 0.5 เม่ือสถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  แตยังไมบรรลุ  ผลสัมฤทธ์ิอยาง

ชัดเจน  หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน   

 3.  ใหคาคะแนนเปน 0 เม่ือสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ  ทุกหนวยงานท่ี

ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานที่  7 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ 

คะแนน 

ผลการพัฒนา 

เทียบกับปท่ีผานมา 

รวม 

(คะแนน  เต็ม 4) 

43 4  4 

44 4  4 

เฉลี่ย 4 

คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1) 

1 

รวม  (คะแนนเต็ม 5) 5 

สรุปผลการประเมิน  มาตรฐานท่ี 6 

      ดีมาก            ดี              พอใช             ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสนิผล 

 คาคะแนน  4.51-5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

 คาคะแนน  3.51-4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

 คาคะแนน  2.51-3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

 คาคะแนน  2.01-2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

 คาคะแนน  1.00-2.00 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับดี  มีดังน้ี 

1. ตัวบงชี้ท่ี  43  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

2. ตัวบงชี้ท่ี  44  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

จุดท่ีควรพัฒนา   ไมมี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 



บทที่  4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ผลการประเมินมาตรฐานโดยสรุป 

 การประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา  พบวา  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูใน

ระดับคะแนน  4.63  สรุปไดดังน้ี 
 1.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ไดระดับคะแนน  4.51 - 5.00  จํานวน 4 มาตรฐาน ระดับคะแนน  

3.51 - 4.50 จํานวน 3 มาตรฐาน ระดับคะแนน 2.51 - 3.50 จํานวน  -  มาตรฐาน ระดับคะแนน 2.01 - 2.50  

จํานวน  -  มาตรฐาน และระดับคะแนน 1.00 - 2.00 จํานวน - มาตรฐาน โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

มาตรฐานท่ีได 
ระดับคะแนน 
4.51 - 5.00 

มาตรฐานท่ีได 
ระดับคะแนน 
3.51 - 4.50 

มาตรฐานท่ีได 
ระดับคะแนน 
2.51 - 3.50 

มาตรฐานท่ีได 
ระดับคะแนน 
2.01 - 2.50 

มาตรฐานท่ีได 
ระดับคะแนน 
1.00 - 2.00 

1 = 4.61 2 = 4.13    

4 = 5 3 = 4.20    

6 = 5 5 = 4.50    

7 = 5     

 2.  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
ตัวบงช้ีท่ีได 

ระดับคะแนน 3 (ดี) 
ตัวบงช้ีท่ีได 

ระดับคะแนน 2 (พอใช) 
ตัวบงช้ีท่ีได 

ระดับคะแนน 1 (ปรับปรุง) 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 18 , 27 , 29 , 31 , 38 7 , 15 , 17 , 28 

11 , 13 , 14 , 16 , 19 , 20 ,   
21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,   
30 , 32 , 33 ,34 , 35 , 36 ,    

37 ,  39 , 40 , 41 , 42 , 43 ,44     

 

 

 

 



แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สถานศึกษาไดกาํหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม  ไดดังน้ี 

1  แผนพัฒนาผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษา 

1.1  สงเสริมกิจกรรมท่ีเนนดาน คุณธรรม และจริยธรรม  อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

1.2  สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในอาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.3  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน 

1.4   สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพยีงพอกับความตองการของ 

ผูเรียน 

1.5   สงเสริมกจิกรรมท่ีเนนดานความคิดริเร่ิม สรางสรรค และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

1.6   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายใหผูเรียนมี

คุณภาพสูงสุดตามสาขาท่ีเรียน 

1.7   สงเสริมใหผูเรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน โครงการวชิาชีพ และงานวิจยัตามสาขาวชิา

ท่ีเรียน 

1.8   สรางงาน สรางรายไดระหวางเรียน สรางผูประกอบการใหม และสงเสริมใหผูเรียนประกอบอาชีพ

อิสระ 

1.9  จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 2.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
  2.1  ทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกบัความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 
  2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ใหเหมาะสมกับสาขาวชิาท้ังใน

สถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 
  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  2.6  ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังระบบ  และทวิภาคี

อยางมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 



 3.  แผนบริการวิชาชีพสูชุมชน 
  3.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือ

การพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
  3.2  จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือการบริการวิชาชพีชีพอยางเปนระบบ  และสอดคลองกับแผนการบริการ

วิชาชีพท่ีกําหนด 
  3.3  จัดผูเรียนและผูสอนใหบริการวิชาชีพอยางเหมาะสม 

 4.  แผนการสรางนวัตกรรม 

  4.1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานท่ี

นําไปใชในการพัฒนา 
  4.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ

โครงงานตองบดําเนินการ 
  4.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

5.   แผนพัฒนาบุคลากร 
5.1   สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวจิัยการศึกษา การผลิตสื่อ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และวธีิการสอนท่ีหลากหลาย               

5.2   สงเสริมใหบุคลากรไดไปรวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาตอ และศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรู   

มาพัฒนาการเรียนการสอน 
5.3   มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

5.4   จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในองคกร 

5.5   ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร 

5.6   บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูเรยีน 

6.   แผนพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการ 

6.1  เรงพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาการและวิชาชพี 

6.2  จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา 

6.3  ความรวมมือของชุมชน ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

6.4  การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา 

6.5  จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

7.   แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 

7.1  จัดโครงการความรวมมือดานบุคลากรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

7.2  เรงรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ 

7.3  เนนใหผูสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน 



7.4  พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.5  จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอท้ังในและนอกสถานศึกษา 

7.6  มีการประดิษฐ คิดคน เคร่ืองมือเครื่องใชแทนกําลังคน และเพ่ือเพิ่มรายไดใหสถานศึกษา 

7.7.  มีการควบคุมคาใชจายและทรัพยากร ในการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลยี ท้ังจากภาครัฐและเอกชน  

2.  ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ผูสอน ในสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

 ในทองถิ่น 

3.   การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดท่ีเปนรูปแบบเหมือนกันท้ังสถานศึกษา     

อาชีวศึกษา 

4.   การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

5.   เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังการปฏิรูปการเรียนรู และ 

การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

6.   การไดรับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ที่  ๖๒๙/๒๕๕๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
--------------------------------------- 

          ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสารจาร       

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดใหปการศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาตองดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๔๔ 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 รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

  ๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

  ๑.๖ นางจารุวรรณ   อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๗ นายสมจิต  แขงขัน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ  มีหนาที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบเครื่องมือ   

เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา  และสงคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  

ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 



 ๒.๑  คณะกรรมการฝายวิชาการ  ประกอบดวย 
  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ ฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางอุบล  เบญจพงศ     กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๑ แผนวิชาชีพ   

๓ งานพัฒนาหลักสตูรฯ งานวัดผลฯ แผนกวิชาชีพ 

๔ แผนกวิชาชีพ   

๕ งานวัดผลฯ แผนกวิชาชีพ  

๖ แผนกวิชาชีพ งานวิทยบรกิารฯ  งานสื่อ               แผนกวิชาชีพ 

๗ , ๘ แผนกวิชาชีพ   

๙ , ๑๐ แผนกวิชาชีพ งานวัดผลฯ  

๑๑ แผนกวิชาชีพ   

๑๒ แผนกวิชาชีพ งานทวิภาค ี  

๑ 

 

๑๓ แผนกวิชาชีพ   

๑๔ - ๑๖ งานพัฒนาหลักสตูรฯ แผนกวิชา  

๑๗ แผนกวิชา   

๑๘ งานพัฒนาหลักสตูรฯ แผนกวิชาชีพ  

๑๙ แผนกวิชา   

๒๐ งานวิทยบรกิารฯ  งานสื่อฯ        แผนกวิชา 

๒๑ - ๒๓ แผนกวิชา   

๒๔ งานทวิภาค ี แผนกวิชา  

๒๕ งานพัฒนาหลักสตูรฯ งานทวิภาค ี แผนกวิชาชีพ 

๒๖ แผนกวิชา   

๒ 

๒๗ แผนกวิชาชีพ   

๓ ๒๙ - ๓๓ แผนกวิชาชีพ   

๔ ๓๔ - ๓๕ แผนกวิชาชีพ   

๕ ๓๖ - ๓๙ แผนกวิชา   

๖ ๔๑ แผนกวิชา   

๗ ๔๓ , ๔๔ แผนกวิชา   

 
 
 
 
 
 



 ๒.๒  คณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ประกอบดวย 
  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนฤมล  แยมศร ี      กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๖ งานปกครอง งานกิจกรรมฯ ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพ 

๑๑ งานแนะแนวฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๑ 

๑๒ งานแนะแนวฯ   

๒ ๒๒ งานสวัสดกิารฯ   

๒๙ งานครูที่ปรกึษา   

๓๐ งานปกครอง งานสวัสดกิารฯ งานโครงการพเิศษฯ 

๓๒ งานกิจกรรมฯ งานปกครอง งานโครงการพเิศษฯ 

๓ 

๓๓ งานกิจกรรมฯ   

๔ ๓๔ , ๓๕ งานโครงการพเิศษฯ   

 
 ๒.๓  คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร  ประกอบดวย 
  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปญจวรรณ  ออนหวาน    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๑ ๑ , ๗ , ๘ งานทะเบยีน   

๑๙ , ๒๒ งานอาคารสถานที่   

๒๑ งานพัสด ุ   
๒๓ งานบุคลากร   

๒ 

๒๔ งานการเงิน             งานการบัญชี            งานบริหารงานทั่วไป               งานพัสด ุ

๓ ๓๑ งานทะเบยีน   

๕ ๓๗ , ๓๙ งานประชาสัมพันธ   

๖ ๔๐ , ๔๑ งานบุคลากร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๔  คณะกรรมการฝายแผนงานและความรวมมือ  ประกอบดวย 

  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางจารุวรรณ   อมรกุล     กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๓, ๑๒ งานวิจัยพัฒนา ฯ   ๑ 

๑๓ งานสงเสริมผลติผล ฯ   

๑๖,๑๙,๒๐ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

๑๗ งานวางแผน ฯ   

๒๔ งานความรวมมือ   

๒ 

๒๗ , ๒๘ งานศูนยขอมลู ฯ   

๔ ๓๕ งานวางแผน ฯ   

๕ ๓๖,๓๗,๓๙ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

 ๓๘ งานวางแผน ฯ งานวิจัยพัฒนา ฯ  

  ๖ ๔๒ งานศูนยขอมลู ฯ   

๗ ๔๓,๔๔ งานประกัน ฯ   

๓  คณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพ มีหนาที่ ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินการประเมนิคุณภาพภายใน 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และนําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน  แตละมาตรฐานและตัวบงชี้  มาจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง  พิมพ/ทาน เขาเลมเอกสาร จัดทําซดีีรอมเผยแพร  ประกอบดวย 
  ๓.๑  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๕  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา รองประธานกรรมการ  
  ๓.๖  นายสมจิต   แขงขัน      กรรมการ 
  ๓.๗  หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก     กรรมการ 
  ๓.๘  หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
  ๓.๙  นายจรุง   จัณมณี      กรรมการ 
  ๓.๑๐  นางสุนทรียา   ขนายนอย     กรรมการ 
  ๓.๑๑  นางธนพร   ฤทธิรงค      กรรมการ 
  ๓.๑๒  นางสุภาภรณ  ราชจินดา     กรรมการ 
  ๓.๑๓  นางจารุวรรณ  อมรกุล      กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๔  นายจักรกฤษณ  ภูทอง     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

   

 

 



 ๔.  คณะกรรมการประเมินคุณภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ประเมินผลการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 

สถานศกึษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้  ประกอบดวย 

  ๔.๑   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

 ๔.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ     กรรมการ 

 ๔.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร    กรรมการ 

 ๔.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ 

 ๔.๖ นายสมจิต  แขงขัน กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๗ นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  ๕.  คณะกรรมการฝายจัดทําเว็บไซตงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่ จัดทําเว็บไซต 

ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พรอมรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        

เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน  ประกอบดวย 

  ๕.๑    นายกําชัย  ณ พัทลุง     ประธานกรรมการ 

 ๕.๒    นายจักรกฤษณ  ภูทอง รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓ หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ 

 ๕.๔ หัวหนางานทุกงาน กรรมการ 

 ๕.๕ นางธนพร  ฤทธริงค กรรมการ 

 ๕.๖ นายสกุิจ  พรหมแกว กรรมการ 

 ๕.๗   นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๘ นายจรุง  จัณมณี กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 ทั้งนี้  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ     

ใหการดําเนนิงานสําเร็จดวยความเรียบรอย  บรรลเุปาหมายตามวัตถปุระสงค และเกดิผลดีตอวิทยาลยัฯและทางราชการ ตอไป 

สั่ง   ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

   วิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ 
        (นางวิชชาพรรณ   กิ่งวัชระพงศ) 

           ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี

 

 
สําเนาถูกตอง 
(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
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	ความพยายาม   ผู้สอนได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา  เพื่อนำไปจัดทำโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

	ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
	ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้
	1.   ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดำเนินการสอนตามมาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้
	1.   ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดำเนินการสอนตามมาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
	2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน    
	กิจกรรมต่อไปนี้  -  ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME2)
	-  ส่งเสริมอาชีพอิสระ
	-  การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ
	ความพยายาม สถานศึกษาได้ดำเนินการโดยงานวิจัย ฯ สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เป็นต้น ส่งไปยังสถานประกอบการ และสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แบบสอบถามสมบูรณ์ 
	ความพยายาม    งานวิจัยพัฒนาฯ  กำหนดแบบสอบถามมอบหมายให้ นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผู้สอนทุกรายวิชา  และทุกภาคเรียน
	ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังนี้
	ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการดำเนินการ  ดังนี้
	1.  การระดมทรัพยากร บุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 144 ครั้ง
	ความพยายาม 1.  ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการจัดการฝึกงานในระบบปกติ  และฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี
	2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นจำนวนมาก

	ความพยายาม ทุกสาขาวิชาจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงาน  ภายนอก และชุมชน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งปีการศึกษา
	ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจำ 72 คน ครูจ้างสอน 26 คน รวม 98 คน จำนวนนักเรียนนักศึกษา  ทั้งหมด 3,327 คน 

	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  277 กิจกรรม  ซึ่งมีผู้เรียนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมดำเนินการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชา 
	ความพยายาม สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
	1.  จัดทำแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ
	ความพยายาม เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินจากสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดำเนินการดังนี้

	          2.  งานความร่วมมือดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
	ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
	ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
	ผลสัมฤทธิ์    จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
	    จำนวน  257  ครั้ง และ  7  ช่องทาง

	สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
	ที่  ๖๒๙/๒๕๕๒
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