รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา ๒๕๕๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว และศิลปกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทราบ
ถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษา เปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง สรางความตระหนัก ความพยายามของ
บุคลากรในการมีสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจขององคกร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้
ซึ่งเปนมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ตองการ โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดาน
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบั บนี้ ถื อ ได วา เป น เอกสารสําคัญที่จ ะนํ า ไปใชเป นเครื่อ งมื อ ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเปนรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยตอสาธารณชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
พฤษภาคม 2553
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1

บทที่ 1 บทนํา
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2. ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
3. ขอมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากร
4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
5. ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
6. เกียรติยศ/จุดเดนของสถานศึกษา
7. สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน

4
4
7
8
10
11
13
14

บทที่ 2 สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา
1. ปรัชญา
2. วิสัยทัศน
3. พันธกิจ
4. แผนกลยุทธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา
5. เปาหมายตามแผนกลยุทธ
6. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. แผนงาน/โครงการที่สําคัญ
บทที่ 3 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

15
15
15
15
15
18
22
23
31
31
46
62
69
74
80
86

หนา
บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. ผลการประเมินมาตรฐานโดยสรุป
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
3. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552

91
91
92
94

สารบัญแผนภูมิและตาราง
หนา
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามประเภทวิชา
ตารางที่ 4 แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณรายจายจริง ปการศึกษา 2552

6
7
8
9
10
10

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
1. ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

ใฝธรรมะ

2. วิสัยทัศน “ มุงเนนคุณธรรม

นอมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย ”

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาทองถิ่น ”

3. พันธกิจ
3.1 จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ
3.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
3.3 พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ
38

4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 โดยเปดสอน
2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ (ทวิภาคี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรที่เปดสอน
ไดแก สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
นอกจากนี้ มีการจัดการเรียนการสอนดวยการเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพ ในระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป และเทคโนโลยีสํานักงาน
5. จํานวนบุคลากร

144

6. จํานวนนักเรียน นักศึกษา
10. งบประมาณดําเนินการ

คน
3,230 คน
51,927,593.80

บาท

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี มี ผ ลการประเมิ น ตนเองในระดั บ ดี ม าก ด ว ยค า เฉลี่ ย 4.63
ซึ่งผลการประเมินของมาตรฐานที่ไดระดับดีมาก มีจํานวน 4 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ 1 , 4 , 6 , 7
มาตรฐานที่ไดระดับดี มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 , 3 , 5 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับ
พอใช ควรปรับปรุงหรือตองปรับปรุง แสดงวาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งสรุป
เปนตารางไดดังนี้

มาตรฐานที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การบริการวิชาชีพสูสังคม
นวัตกรรมและการวิจัย
ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

คาเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

4.61
4.13
4.20
5
4.5
5
5

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

1. จุดเดนในการประเมินตนเอง ไดแก มาตรฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก มี 4 มาตรฐาน
ไดแก
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
2. จุดที่ควรพัฒนาในการประเมินตนเอง ไดแก มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี มี 3 มาตรฐาน
ไดแก
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนมาก
3.2 จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน

3.3 จัดงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา
3.4 จัดหางบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน อยางพอเพียงกับผูเรียนในแตละสาขาวิชา

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรี
สุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม
หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอน
ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปน หลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จัดตั้งเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จนถึงปจจุบัน
1.2 ขนาด ที่ตั้งและสังกัด
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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1.3 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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
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1.4 ระบบโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และปฏิบัติ
รวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน
ดังแผนภูมิ ที่ 1 (หนา 6)

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุณี พงศยี่หลา

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

ฝายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางศรีไพร ภาราทอง

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แยมศรี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

หัวหนางานบุคลากร
นางปญจวรรณ ออนหวาน

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางฤดี เพชรมณี

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานความรวมมือ
นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

หัวหนางานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบรอย

หัวหนางานพัสดุ
นางชฎาภรณ เฟองฟุง

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหนางานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
นางชะอุม ปญญานันท

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน ผลผลา

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แขงขัน

นางมาลี วองเกษฎา
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายพฤติพงษ วงศวรรณา

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางนฤมล แยมศรี

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แขงขัน

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายเทียนชัย เพชรวิเชียร

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางปยะพร เข็มขาว

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแกว

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางสุภาภรณ กอวนิช

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายธนาวุฒิ กลาเวช

แผนกวิชาคอมพิวเตอร
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

2. ขอมูลเกีย่ วกับนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
ตามตารางดังนี้
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1
หอง นร.

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง

นร.

ระบบปกติ
คหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย
- ออกแบบเสื้อผา
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมทั่วไป
รวม

1
1
3
2

22
25
125
62

1
3
2

14
83
51

1
3
2

20
71
39

1
1
1

11
26
6

1
1
1

1
24
6

5
1
11
8

68
25
329
164

7

234

6

148

6

130

3

43

3

31

25

586

5
2
2
4
-

211
89
86
178
-

5
2
2
3
-

177
52
58
119
-

4
2
2
1
-

139
51
56
39
-

3
1
1
1
1

128
46
35
38
16

2
1
1
1
1

79
30
24
31
15

19
8
8
10
2

734
268
259
405
31

13

564

12

406

9

285

7

263

6

179

47

1,697

1
1
1

41
43
49

1
1
1

13
26
31

1
1
-

11
18
-

2

20

1

15

3
3
5

65
87
115

3

133

3

70

2

29

2

20

1

15

11

267

3

131

3

98

2

72

1

23

1

198

10

342

3

131

3

98

2

72

1

23

1

18

10

342

1

26

1

25

1

27

1

13

1

2

5

93

1

26

1

25

1

27

1

13

1

2

5

93

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การขาย/การตลาด
- การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- การจัดการโลจิสติกส
รวม
ศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
รวม
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ
รวม
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก/การจัดการธุรกิจคาปลีก
รวม

ปวช.1
หอง นร.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง

นร.

อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ
รวม

1

46

1

29

1

28

1

36

1

22

5

156

1

46

1

29

1

28

1

36

1

22

5

156

-

-

-

-

-

-

1

29

1

26

2

55

-

-

-

-

-

-

1

29

1

26

2

55

- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ
รวม

-

-

-

-

-

-

1

13

1

21

2

34

-

-

-

-

-

-

1

13

1

21

2

รวมทั้งสิน้

28

1,134

26

776

21

581

17

440

15

315

107

ม.6
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว

ที่มา : งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2552
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน

3. ขอมูลเกีย่ วกับครูและบุคลากร
3.1 จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2552
หนวย : คน

ประเภทบุคลากร
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

ปริญญาเอก
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาตรี < ปริญญาตรี
5
31
41
2
1
5
4
16
9
15
15
41
79
24

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

รวม
5
72
2
6
20
9
30
144

34
3,230

3.1 จํานวนครูผูสอน
หนวย : คน

ครูประจํา

พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน

ประเภทวิชา
ชาย หญิง
คหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การจัดการคลังสินคา
รวม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป
ออกแบบ
รวม
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ

ชาย

รวม

หมายเหตุ

มาชวย 1 คน

หญิง ชาย หญิง

-

7

-

-

-

-

7

-

5

-

1

-

1

7

-

4

-

-

-

2

6

-

16

-

1

-

3

20

1

9

-

-

-

-

10

มาชวย 1 คน

-

7

-

-

-

-

7

มาชวย 1 คน

-

4

-

-

-

1

5

2

3

1

1

-

2

9

-

3

-

-

-

-

3

3

26

1

1

-

3

34

-

5

-

-

-

2

7

-

5

-

-

-

2

7

3

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

1

1

4

4

1

-

-

1

1

7

7

9

-

2

2

4

24

1
15

57

1

1
5

3

4
17

6
98
98

รวมทั้งหมด
72

6

20

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามประเภทวิชา

มาชวย 1 คน

มาชวย 2 คน

มาชวย 1 คน

4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
4.1 อาคารเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

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

ปที่กอสราง
2522
2522
2527
2532
2537

1.181,245.00

2552

950,000.00
3,208,654.68

2551
2552

ตารางที่ 4 แสดงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
4.2 งบประมาณรายจายประจําปการศึกษา 2552
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินการ
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

ยอดจายจริงเงินงบประมาณ
23,266,998.39
3,799,828.49
1,220,750.00
749,380.00
9,718,532.22
777,119.61

หมวดรายจาย

ยอดจายจริงเงินงบประมาณ

งบอุดหนุนพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
งบรายจายอื่น ๆ
คาเสื่อมราคา (ที่มา : งานพัสดุ)
รวม

10,477,769.15
120,000.00
1,842,215.94
51,972,593.80

ที่มา : งานแผนงบประมาณฯ

ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณรายจายจริง ปการศึกษา 2552

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

แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไปทาเรือเกาะสมุย

วัดไตรธรรมาราม

วัดธรรมบูชา

ไปกรุงเทพฯ
ร.ร.สุราษฎรพิทยา

ร.พ.ทักษิณ

ไปนครศรีธรรมราช

ถนนตลาดใหม
ธ.กสิกรไทย

วอศ.สุราษฎรธานี
ชุมชน ต.ตลาด

ไปศาลากลางจังหวัด

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

วัดโพธิ์นิมิต

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

ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

18.
19.

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

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา 2541

นายพรทวี ทวีสุทธิ์คูแกว

ระดับอุดมศึกษา

ประจําปการศึกษา 2542

นายสถาพร เกื้อสกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจําปการศึกษา 2542

นางสาววิยะดา สังโชติ

ระดับอุดมศึกษา

ประจําปการศึกษา 2548

นายณัฐ นาคสวัสดิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักศึกษาอาชีวะตัวอยาง
พ.ศ. 2534

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาคหกรรม

นางสาวสุภัจฉรี สุจินดา

พ.ศ. 2535

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาคหกรรม

นางสาวสุพรรณี ศิริติกิจ

พ.ศ. 2538

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาศิลปกรรม

นายสุจินตร

พ.ศ. 2539

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาวจุไรรัตน สุวรรณวงศ

พ.ศ. 2543

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาศิลปกรรม

นายวีระยุทธ

พ.ศ. 2544

อาชีวะตัวอยาง

ประเภทวิชาคหกรรม

นางสาวปยนันท หนูเอียด

อินทสอน

พรหมเลิศ

7. สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน
7.1 สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการศึกษาระบบปกติ มีจํานวน 205 แหง
7.2 สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี มีจํานวน 249 แหง

บทที่ 2 สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา

บทที่ 2
สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา
1. ปรัชญา
2. วิสัยทัศน

วิชาดี

มีทักษะ

มุงเนนคุณธรรม

ใฝธรรมะ

นอมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาทองถิ่น

3. พันธกิจ
3.1 จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบอาชีพไดดว ยความมั่นใจ
3.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
3.3 พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ

4. แผนกลยุทธที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนา
ไดดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 จัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ
4.1.1 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
เปาหมายการพัฒนา
1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต

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

2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ

1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ
สถานประกอบการ
2. ใหสถานประกอบการมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร

3. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

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

เปาหมายการพัฒนา
4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

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

5. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และจิตทีด่ ี มีน้ําใจ รักศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

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

4.1.2 ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา
1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมและ
ความคลองตัว

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน
โดยเนนผลการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
1. กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของฝายตาง ๆ ให
สอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนินงาน การนิเทศและ
กํากับ ติดตาม
1. จัดใหมีระบบเครือขายการบริหารงานในสถานศึกษา
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
เพื่อใชระบบเครือขายสารสนเทศรวมกัน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT
1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่
ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน
เปนสําคัญ
2. มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล

4.1.3 ดานพัฒนาทรัพยากร
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย 1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ
ในการจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกรปกครองสวน
อาชีวศึกษา
ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ใหสถานประกอบการ ชุมชนมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรและจัดการศึกษา
4. ประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของวิทยาลัยใหกับชุมชน
ทราบอยางตอเนือ่ ง
5. ใหความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน

4.1.4 ดานสภาพแวดลอม
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

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

2. จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู

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

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย

1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จัดวางระเบียบปองกันอุบัติภัย เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น

4.1.5 ดานการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน 1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานผลอยางตอเนื่อง
ดานการเรียนการสอน และปฏิบัตงิ าน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบกําหนดขั้นตอนการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ
3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อใหทกุ แผนก
และงานไดทราบรวมกัน

4.2 ดานการพัฒนาครู เพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

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

5. เปาหมายตามแผนกลยุทธ
สถานศึกษาไดกาํ หนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1. รอยละของผูเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู

1. มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย ดังนี้
1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความรูและทักษะวิชาชีพการเทียบโอนความรูแ ละ
ประสบการณในวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบ
โอนฯ

เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร
ด า นการฟ ง การอ า น การเขี ย น และการสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา คนควา และปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ อิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน

1.3 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.4 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.5 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบตั ิงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.6 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
1.7 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
1.8 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
1.9 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่รบั ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
1.10 วางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน

เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 14. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 17. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 18. ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 19. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย
วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21. ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ
และอุปกรณ
ตัวบงชี้ที่ 22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการ
เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 24. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25. จํานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ

2. มุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
คนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทัง้ ในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่เกีย่ วของ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
รวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคีอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 26. จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 27. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 31. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ 34. จํ า นวนและประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 35. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ

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

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 37. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ

5. มุงพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรียนในเรื่อง การสราง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่สามารถ
ประยุกตใชในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 38. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 39. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน

5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางพัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของสถานศึกษา
5.3 หาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร แ ละการมี ส ว นร ว มของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา

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

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

7. มุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
7.1 จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
7.2 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด วิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ
PDCA ดังตอไปนี้
6.1 การวางแผนงานของสถานศึกษา (P)
ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละ
มาตรฐานวาตองการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับ
ความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม

โดยศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษาแตละดาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ วาตัวบงชีใ้ ด เปน
อยางไร หมายถึงอะไร จะตองทําอยางไร มอบหมายตามงานที่เกี่ยวของ สวนที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน มอบหมาย ให
แผนกวิชาดําเนินการบริหารจัดการ ตามศักยภาพของแผนกวิชา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
6.2 การนําแผนสูการปฏิบัติ (D)
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผน มีกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบจากผูที่ไดรบั มอบหมาย
เปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด มีการรายงานผลความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม
6.3 การตรวจสอบติดตาม (C)
มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานทั้งภายในสถานศึกษา และตนสังกัด และรายงานผลตอที่ประชุม
6.4 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (A)
มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และ
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐาน
ดานใด ตัวบงชี้ใด มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงโดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และวิธีการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและที่ปรึกษา พิจารณา
และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชน
ชวยเหลือ
ในแตละภาคเรียนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม บุคลากร ครู เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน ปรึกษาหารือ
ประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่อง

7. แผนงาน/โครงการที่สําคัญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีการดําเนินการตามแผนงานและมีโครงการที่สําคัญ ซึ่งถือวาเปนการ
ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สามารถเปนแบบอยางของสถานศึกษาอื่นไดมีจํานวน 2 โครงการ คือ
7.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เปาหมายของโครงการ : ตองการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี และมีความสุข
ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประจําปการศึกษา 2552
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรม เขาใจตนเอง และสามารถครองตน
อยางมีความสุข
2. เพื่อใหนักเรียนรูถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของตน

3. เพื่อใหนักเรียนฝกการมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน และสํารวจตนเองจนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
4. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด และ อบายมุข
5. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี และความมีวินัยในการตรงตอเวลา
วิธีการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขออนุมัติโครงการ
ติดตอประสานงานกับสถานที่ดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประชาสัมพันธโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผล และสรุปรายงานผล

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
เขารวมกิจกรรม จํานวน 5 รุน ไดแก
- รุนที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
จํานวน 256 คน เขารวม จํานวน 252 คน
- รุนที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553
จํานวน 253 คน เขารวม จํานวน 253 คน
- รุนที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
จํานวน 264 คน เขารวม จํานวน 263 คน
- รุนที่ 4 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553
จํานวน 265 คน เขารวม จํานวน 224 คน
- รุนที่ 5 วันที่ 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 และโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม
ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
7.2.1 ชื่อผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร เรือ่ ง การพัฒนาผงปรุงรสตมสมจากใบชะมวงผง
ผลสําเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552 วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ไดรับการคัดเลือก 1 ใน 4 ผลงาน ระดับ ปวช. โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับภาคใต เปนตัวแทนเขารวมประกวดระดับประเทศ ปการศึกษา 2552 วันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาเอสโซ ปการศึกษา 2552 วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ รี จัดโดย สมาคมวิ ทยาศาสตรแ หงประเทศไทยในพระบรมราชู ปถั มภ รว มกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
7.2.2 ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง ผงปรุงรสตมสม
ผลสําเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาคใต ปการศึกษา 2552 วันที่ 6 – 8 มกราคม 2553 ณ หางเทสโก โลตัส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ปการศึกษา 2552 วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ 2553
ณ หอง MCC Hall ศูนยสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ที่สามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปนทําเปน
และกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยตนเอง
2. เพื่อใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการเลือกใชสื่อ และกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง
3. เพื่อใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียน ไดนําความรูความคิดและประสบการณที่มีอยูไป
สร า งสรรค ผ ลงานทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให เ ป น ประโยชน ต อ ชี วิ ต ประจํ า วั น และสั ง คม
เพื่อการพัฒนาประเทศ

วิธีดําเนินการ
1.

นักเรียนเขียนเคาโครงยอตามแบบฟอรม
นําเสนอเคาโครงยอ

ปรึกษาครู/ผูเกีย่ วของ
ประเมินผล
ไมผาน
ผาน
ดําเนินการทดลอง
2. จัดประกวดภายในวิทยาลัยฯ
3. สงผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเขารวมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
4. สรุปผล และรายงานผล
งบประมาณ
งบประมาณอุดหนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หุนยนต สื่อนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนเงิน 25,000 บาท
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
1. ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพอาหารทางเคมีและทางโภชนาการ
2. ดําเนินการทดสอบบรรจุภัณฑ (PACKGING TESTING ) จากสถาบันที่เปนที่ยอมรับ
3. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะผูจัดทํา
1. นายวัชรพงษ
เกิดโภคา
ชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี
2. นางสาวธัญวรรณ
ศรีประเสริฐ
ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี
3. นางสาวนุสรา
ศรีทิพย
ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี
4. นางสาวสุกญ
ั ญา
นามปญญา
ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี
ครูที่ปรึกษา
1. นายสามารถ
เนียมมุณี
2. นางสาวสุภาวดี สมอมาศ
3. นางชนัญญา
สุวรรณวงศ

7.2.3 ชื่อผลงาน โครงการแขงขันสมตําสยามคอนเทสต ป 2552
ผลสําเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศเมนูสมตําคาว (ตําไฮโซปูนิ่ม) เมนูสมตําหวาน (สหายพบมิตร) ระดับภาคใต
ไดรั บ เงิ น รางวั ล จํ า นวน 4,000 บาท ระหว า งวั น ที่ 10 – 10 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลากู น า
จังหวัดภูเก็ ต จั ดโดยสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ร วมกับ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมนูสมตําคาว (ตําไฮโซรอยเกะ) เมนูสมตําหวาน (เกลอรวมพล)
ระดับชาติ ไดรับโลรางวัลสมตําสยาม และคูปองเงินสด จําวน 2,000 บาท ระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม
2552 ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต และรับทุน
การไปฝกงานในรานอาหารไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 - 18 มกราคม 2553
งบประมาณ

งบเงินสนับสนุนจากโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จํานวน 10,000 บาท

ผูเขาแขงขัน
นางสาวสุชาดา

มัญู

ชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ครูผูควบคุม
1. นางสุนทรี
2. นางสาวสยุมพร

แขงขัน
แซแต

7.2.4 ชื่อผลงาน ผงปรุงรสแกงเลียง R - หรอย
ผลสําเร็จ
รางวั ลชนะเลิ ศประเภทแผนธุรกิจ ดี เดน โครงการอาชีว ะสรา งสรรคแปรฝ นสูธุรกิจ ปที่ 4
(ประจํ า ป พ.ศ.2552) วั น ที่ 8 มกราคม 2553 ณ บริ ษั ท กรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) สํ า นั ก งานใหญ
กรุ ง เทพมหานคร จั ด โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ร ว มกั บ บมจ.กรุ ง ไทยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท และทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร จํานวน
3 วัน มูลคา 121,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร
วิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรางแรงจูงใจหรือทางเลือกในการเปนผูประกอบการใหกับผูเรียน
2. เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูทั้งในเชิงวิทยาการ และในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทําธุรกิจ เพื่อสามารถนําไปสูการประกอบอาชีพของตนเองตอไป
3. เพื่อสรางองคความรูดานการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการดานการตลาด การดําเนินงาน
ทางบัญชี การเงิน และการเขียนแผนธุรกิจ

วิธีดําเนินการ
1.

นักศึกษาทีมละ 5 คนซึ่งศึกษาในสาขาวิชาตางกัน
อยางนอย 3 สาขาวิชา รวมกันเขียนแผนธุรกิจฉบับยอ

ปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงการ/
ผูเกี่ยวของ

นําเสนอแผนธุรกิจฉบับยอพรอมใบสมัครโครงการ

นําเสนอตอคณะกรรมการของ สอศ.
ภายในวัน เวลา ที่กําหนด

2. คณะกรรมการของ สอศ. พิจารณาแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกทีมที่ผานการคัดเลือกรอบแรก
50 ทีม ระดับประเทศ
3. ทีมที่ผานการคัดเลือกประกอบดวย นักศึกษา 5 คน และครูที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการ ณ ศูนยฝกอบรม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 วัน
4. คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คัดสรรเหลือ จํานวน 10 ทีม
5. ทีมที่ผานการคัดสรร ตองทําธุรกิจจําลองในจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู
6. นักศึกษาทีมที่ผานคัดสรร เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศโดยจัดแสดงผลงานและนําเสนอแผน
ธุรกิจ จํานวน 1 วัน
7. สรุปผล และรายงานผล
งบประมาณ

งบประมาณจากสถานศึกษาในการดําเนินงาน จํานวน 20,000 บาท

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
1. ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบอื่น ๆ เชน ผงแกงเลียงบรรจุในถวยเติมน้ํารอน
พรอมรับประทาน พัฒนาเปนอาหารจานดวนกึ่งสําเร็จรูป เชน ขาวตม/โจกแกงเลียงสําเร็จรูป เปนตน
2. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และขออนุญาตใชฉลากอาหาร ณ สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
ครูที่ปรึกษา

นางสาวมาริสา
นางสาวอังศณา
นางสาวนันทชา
นางสาวบุษบา
นายกรรชัย

นางฉวีวรรณ จันทรชิต

อาศรมศิลป
หนูเหมือน
วุฒิ
เงินพวง
ไชยมุสกิ

ชั้น ปวส. 2
ชั้น ปวส. 1
ชั้น ปวส. 1
ชั้น ปวส. 1
ชั้น ปวส. 2

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

7.2.5 ชื่อผลงาน พานพุมดอกไมสด และแกะสลักผัก - ผลไม ตกแตงโตะบุปเฟต
ผลสําเร็จ
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. งานพานพุมดอกไมสด การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 20 ประจําปการศึกษา
2552 ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดตรัง จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช. งานแกะสลักผัก - ผลไม ตกแตงโตะบุฟเฟต
การแขงขันทักษะวิชาชีพในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่
20 ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดตรัง จัดโดย อาชีวศึกษา
จังหวัดภาคใต
วิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูและทักษะทางวิชาชีพ คิดเปน ทําเปน และ
กลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน
2. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษารู ก ารทํ า งานเป น กลุ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณระหวางกันอยางกวางขวาง
3. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีโอกาสไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากสถานศึกษาอื่นที่
เขารวมแขงขัน
วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีความสนใจที่จะเขารวมแขงขัน
2. จัดการแขงขันภายในแผนกฯ
3. ฝกทักษะเพื่อสงผลงานเขารวมแขงขันระดับภาค
4. สรุปผล รายงานผล
งบประมาณ

งบประมาณประจําป 2553 (งบกลาง) จํานวนเงิน 8,800 บาท

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต

นํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการแขงขันในโอกาสตอไป

คณะผูจัดทํา
พานพุมดอกไมสด
1. นายธีรพันธ
2. นางสาวทิพรัตน
3. นางสาวนพรดา
4. นางสาวณัฐยา

คงขันธ
ชูศรี
นิลวงศ
สุขปาน

ชั้น ปวส. 2
ชั้น ปวส. 2
ชั้น ปวส. 2
ชั้น ปวส. 1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

แกะสลักผัก - ผลไม ตกแตงโตะบุฟเฟต
1. นางสาวพิมพิลัย
สารกลับ
2. นางสาวกิตติญา
อิลพัฒน
3. นางสาวจุไรรัตน
พัฒนภากรณ
4. นางสาวเนตรนภา
ปราศจาก

ชั้น ปวช. 3/1
ชั้น ปวช. 3/1
ชั้น ปวช. 2/2
ชั้น ปวช. 2/2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวสุธิดา
2. นางนฤมล

พัลลภดิษฐสกุล
แยมศรี

7.2.6 ชื่อผลงาน การแกะสลักหิมะ
ผลสําเร็จ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Populur Vote อันดับ 1 การแขงขันแกะสลักหิมะ ระดับ
นานาชาติ ณ เมืองฮารบิ้น ประเทศจีน
วิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค
1. สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ ระดับนานาชาติ
2. เปนการบูรณาการการเรียนการสอน ในหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป
3. พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ ในระดับนานาชาติ
4. สรางความสามัคคีระหวางครู นักศึกษา และทีมตัวแทนประเทศไทย
วิธีดําเนินการ
1. สมัครเขารวมแขงขันระดับประเทศ
2. เปนตัวแทนระดับชาติ 1 ใน 4 ของประเทศไทยเขารวมแขงขัน
3. จัดโปรแกรมการฝกซอมที่วิทยาลัยฯ โดยครูผูควบคุม
4. เขาคายฝกซอมกับผูเชี่ยวชาญโรงแรมโนโลเทลสยาม
5. เขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ
6. สรุปผล และรายงานผล
นักศึกษาผูเขาแขงขัน
ครูที่ปรึกษา

นายเรืองฤทธิเดช

นายพฤติพงษ วงศวรรณา

สงขวัญ

ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป

บทที่ 3 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและตัวบงชี้

บทที่ 3
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงชี้

ขอกําหนดที่ 1

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
ตามชั้นป โดยระบุวาผูเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
ปวช. 1
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.5 ขึ้นไป
ปวช. 2
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.75 ขึ้นไป
ปวช. 3
มีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
ปวส. 1
มีผลการเรียนเฉลี่ย
1.75 ขึ้นไป
ปวส. 2
มีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
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ความพยายาม

ผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีทักษะ
กระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละ
ชั้นปตามสาขาวิชา มีจํานวนทั้งหมด 3,230 คน ผานเกณฑ 2,624 คน คิดเปนรอยละ 81.23

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
ร อ ยละของผู เ รี ย นทั้ ง หมดที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ผ า นเกณฑ ก ารพ น สภาพของระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทากับรอยละ 81.23 ไดคะแนนเทากับ
3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 2

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู

ความตระหนัก ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อ
เทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
ความพยายาม
ผลสัมฤทธิ์

ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรตามที่
ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนฯ ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จํานวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 20 คน คิดเปนรอยละ 100

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู เทากับรอยละ 100 ไดคะแนนเทากับ 3
คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชใน
งานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 3

รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ความตระหนัก ครูผูสอนกําหนดใหผูเรียนในแตละชั้นป แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือโครงการวิชาชีพ
โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบในแต
ละภาคเรียน
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีทักษะใน
การเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมายใหทําการคนควา
เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกตใชประกอบกับวิชาอื่น ๆ โดยจัดทําเปนผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร
และ/หรือ โครงการวิชาชีพ
ผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 4,309 ผลงาน จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน 1,957 คน
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด จํานวน 2,022 คน คิดเปนรอยละ 96.79

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
ร อ ยละของผู เ รีย นทั้ ง หมดที่ส ามารถประยุ ก ต หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร และคณิ ตศาสตร ม าใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ เทากับรอยละ 96.79 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูใน
ระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ไดเกรดไมต่ํากวา 2.00 เทียบจากผูลงทะเบียนในแตละชั้นป
ความพยายาม ผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นเรียน มีการเรียนรู ฝกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน จากการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และศูนยวิ ทยบริการ ไดแก หองสมุด ศู นยการเรียนรูดวยตนเอง และ
อินเทอรเน็ต มีการบริการใหผูเรียนตลอดวันที่เปดทําการ
ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ จากผูเรียนทุกระดับชั้นป แตละสาขาวิชาทั้งหมด 8,406 คน ผานเกณฑการประเมิน
ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จํานวน 6,777 คน คิดเปนรอยละ 80.62
เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม เทากับรอยละ 80.62 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5

รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา คนควา
และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ความตระหนัก

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนที่มคี วามสามารถใชความรูแ ละเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา ไดแก อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน
การเขียนแผนดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยคิดจากผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เทียบจากผู
ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร

ความพยายาม

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับ เรียนรู ฝกทักษะดานเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม จากผูเรียน 5,990 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
จํานวน 4,900 คน คิดเปนรอยละ 81.80

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม เทากับรอยละ 81.80 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช
( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6

รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ความตระหนัก สถานศึกษาเนนให ผู เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค านิ ยมที่ดีงามในวิช าชีพ มีบุคลิ กภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยครูไดบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค านิ ยมที่ดีงาม
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ฝกใหมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยคิดจากนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา และพิจารณาจาก

1. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 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 การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ เปนตน

ความพยายาม สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ผลสัมฤทธิ์

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ผูสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวิชา
สงเสริมการเรียนการสอน ใหผูเรียนทํางานเปนทีม รวมคิดรวมทํางาน มีความรับผิดชอบ
สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียน เชน อบรมคุณธรรม จริยธรรม เขาคายคุณธรรม
กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงคใหความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน
มีระบบครูที่ปรึกษาอบรมดูแลผูเรียนอยางใกลชิด และประสานผูปกครองสม่ําเสมอ เพือ่ รวม
แกไขปญหาที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
งานปกครอง สรางความตระหนักแกผูเรียนและครูที่ปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม
จริยธรรม ของผูเรียนอยางตอเนื่อง
งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสรางความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่องปการศึกษา

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยคิดจาก
1. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถว
หนาเสาธง ตลอดปการศึกษา อยูในเกณฑดี จํานวน 2,578 คน คิดเปนรอยละ 88.31
2. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแตงกายตามระเบียบ ตลอดป
การศึกษา อยูใ นเกณฑดี จํานวน 2,809 คน คิดเปนรอยละ 96.23
3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
มีผูไมเกี่ยวของสารเสพติด จํานวน 2,468 คน คิดเปนรอยละ 99.96
4. ผูเรียนมีพฤติกรรม 3 ดาน อยูในระดับดี จํานวน 2,919 คน คิดเปนรอยละ 100
ดังนั้น สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาทีม่ ีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่ดีงาม คิดเปนรอยละ 96.12

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี เทากับรอยละ 96.12 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7

รอ ยละของผู สํา เร็จการศึ ก ษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นตามเกณฑก ารสําเร็จการศึก ษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษาไดจดั ทําโครงการพัฒนาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวิชา จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา เพื่อ
นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของแตละสาขาวิชา จํานวน 863 คน
ผานเกณฑ จํานวน 493 คน คิดเปนรอยละ 57.13

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ การสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เทากับรอยละ 57.13 ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี ( ) พอใช () ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 8

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก สถานศึกษาไดจดั ทําโครงการพัฒนาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรในแตละรายวิชา จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ความพยายาม

ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา เพื่อ
นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา รวมถึงมีการใช
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของแตละสาขาวิชา จํานวน 354 คน
ผานเกณฑ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 84.47

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ระดับปวส. เทากับรอยละ 84.47 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช
( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 9

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

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

สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ผูส อนศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน
รายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน
สาขาที่เรียน
2. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ
ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
3. ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ
ผูเรียนในชั้นปสุดทายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแตละสาขาวิชา มีจํานวน 542 คน ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 451 คน คิดเปนรอยละ 84.46

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิ ช าชี พ เท า กั บ ร อ ยละ 84.46 ได ค ะแนน เท า กั บ 3 คะแนน อยู ใ นระดั บ () ดี ( ) พอใช
( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 10

ร อ ยละของผู สํ า เร็จ การศึก ษาหลัก สูตรประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พชั้ น สูง ที่ผ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ

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

สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ผูส อนศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดําเนินการสอนตามมาตรฐาน
รายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดใหผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน
สาขาที่เรียน
2. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูเรียนไดรับ
ประสบการณในการฝกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
3. ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอสอบจากสวนกลางมาทดสอบ
ผูเรียนในชั้นปสุดทายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แตละสาขาวิชา มีจํานวน 285 คน
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 99.29

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 75 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-74

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ เทากับรอยละ 99.29 ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช
( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 11

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ อิสระและศึกษา
ตอภายใน 1 ป

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

1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา สูการปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุงใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน
กิจกรรมตอไปนี้ - สงเสริมผูประกอบการรายยอย (SME2)
- สงเสริมอาชีพอิสระ
- การฝกประสบการณวิชาเรียนในสถานประกอบการ
3. จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหวางเรียนตามอาชีพที่เหมะสม
4. ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะ/ปฏิบัติจาก
ประสบการณจริง และไดรบั การแนะแนวตลอดเวลาจากผูส อน
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551 จํานวน 957 คน ติดตามได 908 คน ไดงานทํา
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 6.71 ศึกษาตอ จํานวน 847 คน คิดเปนรอยละ 93.28
ของจํานวนที่ติดตามได ดังนั้น รวมผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป จํานวน 908 คน คิดเปนรอยละ 94.88
30

31

ผลสัมฤทธิ์

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 60 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 50-59

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 49

ผลการประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ตอภายใน 1 ป เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับรอยละ 94.88 ไดคะแนน เทากับ 3
คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 12

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จ
การศึกษา
ความตระหนัก ความพึ ง พอใจของผู บริ หาร หรื อเจ า ของสถานประกอบการที่ มี ต อ พฤติ ก รรมของผู สํ าเร็ จ
การศึ กษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการด า นความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
คุณลักษณะที่พึง ประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา
ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และ
สิ่งเสพติด เปนตน

ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานวิจัย ฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตา
กรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุข และสิง่ เสพติด เปนตน สงไปยังสถานประกอบการ และสถานประกอบการใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามสงกลับมายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ได
แบบสอบถามสมบูรณ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.62

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
4.00 – 5.00

พอใช (2 คะแนน)
3.50 – 3.99

ปรับปรุง (1 คะแนน)
1.00 – 3.49

ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม เทากับคาเฉลี่ย 3.62 ไดคะแนน เทากับ 2
คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี () พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 1.9 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได
ระหวางเรียน
ความพยายาม

ครูผูสอนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มอบหมายใหผูเรียนประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียนตลอดปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนทั้งหมดที่เรียนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีจํานวน 725 คน สามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวาง
เรียน จํานวน 722 คน คิดเปนรอยละ 99.59

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 61 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 50 - 60

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 49

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน
เทากับรอยละ 99.59 ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ ในมาตรฐานที่ 1
ระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับผลสัมฤทธิ์ในป
สรุปผลคะแนน
ในปที่ผา นมา
ที่รับการตรวจ
การพัฒนา
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1
0
3
1
3
1
3
1
3
1
2
0
3
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจ อยูในระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบัน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาอยางนอย 1
ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุงและ
พอใช ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะและผลสัมฤทธิ์การดําเนินการ
หัวหนาแผนกรวมกับงานวัดผลและประเมินผล
สถานศึ ก ษาควรนํ า ผลการ
ส อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ต ล ะ ดําเนินการปรับปรุงขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึด
สาขาวิ ช าไปพิ จ ารณา เพื่ อ เป น การประเมินผลใหครบทั้ง 3 ดาน คือพุ ทธิพิสัย
แนวทางในการปรับปรุงขอสอบ
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
มาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดการ
ประเมินผลใหครบทั้ง 3 ดาน คือ
พุ ท ธิ พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และ
จิตพิสัย
ขอเสนอแนะ

ผลคะแนน
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายามและบรรลุผลสัมฤทธิ์มี
รองรอยหลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงานที่ประเมิน มา
พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายามแตยังไมบรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน
ที่ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
คะแนนผลการประเมิน
คะแนนผลการพัฒนา
ของคณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
1
8
4
9
4
10
4
11
4
12
2
13
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของแผนกวิชา ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

ตัวบงชี้

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
 ดีมาก
ดี
พอใช
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

ควรปรับปรุง
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนนเต็ม 4)
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
4
3.61
1
4.61
ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
4. ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
5. ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป
7. ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8. ตัวบงชี้ที่ 9 ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ผ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
9. ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
10. ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
11. ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

จุดเดน
1.
2.
3.

จุดที่ควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับปรับปรุงและพอใช มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 14

รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

ความตระหนัก 1. สถานศึกษาไดมีการกําหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ
ระดับของสาขาวิชาที่เปดสอน มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของการเปดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช.
และ ปวส.
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ
และสภาพทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดําเนินงานพัฒนา
หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ เทคโนโลยี งานอาชีพ และท อ งถิ่น มี ก ารประเมิ นผลการใช
หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
ความพยายาม
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน
หรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ชุมชน และทองถิ่น โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาจาก
1. ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการ
เรียน ที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช
ผลสัมฤทธิ์
1. ครูผูสอนทุกรายวิชามีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา คิดเปน
รอยละ 100
2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน
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 ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเทากับ รอยละ 100
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เ นน ผูเ รียนเปน สํา คัญโดยสงเสริมใหผูเ รียน ไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15

รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม ใหผสู อนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสม
สอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการ
สอนโดยผูเกี่ยวของ และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตนเองตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษากําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ สงผานหัวหนาแผนกทุก
ภาคเรียน
จํานวนรายวิชาทีม่ ีสอนในปการศึกษา จํานวน 830 รายวิชา รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ จํานวน 385 รายวิชา คิดเปนรอยละ 46.39

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 76 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60 - 75

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1- 59

ผลการประเมิน
ครูผูสอนไดจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณภาพ มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คิดเปนรอยละ
46.39 ของรายวิชาที่สถานศึกษาเปดสอน ไดคะแนน 1 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี ( ) พอใช ()
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 16

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน

ความตระหนัก ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ ความรู ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อการสอน การ
วัดและประเมินผล เปนตน
ความพยายาม

งานวิจัยพัฒนาฯ กําหนดแบบสอบถามมอบหมายให นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผูสอนทุก
รายวิชา และทุกภาคเรียน

ผลสัมฤทธิ์

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน มีคาเฉลี่ย 4.09

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00

พอใช (2 คะแนน)
คาเฉลี่ย 3.5 – 3.99

ปรับปรุง (1 คะแนน)
คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49

ผลการประเมิน
สถานศึกษาไดจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
ของครู ผู ส อนมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.09 ได ค ะแนน 3 คะแนน อยู ใ นระดั บ () ดี ( ) พอใช
( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 17

รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝก เครื่องมือ อุปกรณอยางเพียงพอและเหมาะสม
เกิดประโยชนสงู สุด โดยเทียบจากงบประมาณทัง้ หมด และจายจริง

ความพยายาม

1. ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (งบอุดหนุน – พื้นฐาน) สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝายแผนงานฯ งานแผนงบประมาณฯ งานการเงิน และ
งานพัสดุ ทราบ
3. ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ นํายอดจัดสรรระดับ ปวช. และ ปวส. มาจัดสรร
รอยละ 60 เปนคาวัสดุฝก รายหัว อีกรอยละ 40 นํามาใชเปนการบริหารจัดการของสถานศึกษา
4. ฝายแผนงานฯ และงานแผนงบประมาณฯ แจงประชุมหัวหนาแผนกวิชา เพือ่ จัดสรรคาวัสดุฝก
ของแตละแผนก แยกระดับ ปวช. และ ปวส.
5. หัวหนาแผนกวิชา นํายอดจัดสรรวัสดุฝก ของแผนกไปจัดสรรตามรายวิชา และแจงครูผสู อน
รับทราบและใหดําเนินการจัดทําสงเสริมผลผลิต (สผ 1) ตามขั้นตอน
6. ครูผูสอนทํารายงานสงเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียบรอยแลว
7. งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 5.92
ของงบดําเนินการทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
มากกวารอยละ 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 10 - 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด

ปรับปรุง (1 คะแนน)
นอยกวารอยละ 10
ของงบดําเนินการทั้งหมด

ผลการประเมิน
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาใชซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับจัดการเรียนตองบดําเนินการทั้งหมด
ของสถานศึกษา เทากับรอยละ 5.92 ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี ( ) พอใช
() ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18

ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวนเครื่องไดเพียงพอกับผูเรียนใน
หองปฏิบัติการ
2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และระบบเครือขายใหสามารถใชงานใน
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดตารางการใชหองปฏิบัติการใหนักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอร
ไดอยางเพียงพอ
ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีระบบคอมพิวเตอร ตามอัตราสวนผูเรียน : เครื่อง
คอมพิวเตอร เปน 2 คน : 1 เครื่อง

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
1 คน : 1 เครื่อง

พอใช (2 คะแนน)
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
2 คน : 1 เครื่อง

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง

ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
เทากับผูเรียน 2 คน : คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ไดคะแนนเทากับ 2 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี () พอใช
( ) ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 19

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการโรง
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรงอาหาร หองน้ํา ฯลฯ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอ
และ/หรื อเหมาะสมกั บแตละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
ความพยายาม

สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังนี้
1. มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
2. มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพื้นที่
ฝกปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานพื้นที่ฝกปฏิบัติ
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติไดทุกขอ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ปฏิบัติไดทุกขอ

พอใช (2 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1-3

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 - 2

ผลการประเมิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดของสถานศึกษา
ปฏิบัติได ทุกขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 20

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก ความเหมาะสมในการจั ด ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร ได แ ก ห อ งสมุ ด ศู น ย ก ารเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
ภาษาอังกฤษ และหองอินเตอรเน็ต ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน
ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูลการใชงาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดศูนยวิทยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและ
เกิดประโยชนสงู สุด ปฏิบัติไดทุกขอ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ปฏิบัติทุกขอ

พอใช (2 คะแนน)
ปฏิบัติ 3 ขอ

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติ 2 ขอ

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด ของสถานศึกษา ปฏิบัติได ทุกขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี
( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ความตระหนัก ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือ
เหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช
งานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ และมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ ปฏิบัติไดทุกขอ
เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ปฏิบัติทุกขอ

พอใช (2 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 - 4

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 - 3

ผลการประเมิน
ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด ให มี ค รุ ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ของสถานศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ไ ด ทุ ก ข อ
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 22

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน

ความตระหนัก

สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. มอบหมายหนาที่นักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นที่สวนรวมของสถานศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งผูส อน ดูแลความสะอาดเรียบรอย บริเวณชั้นเรียน หองปฏิบัติการ โดยให
ผูเรียนมีสวนรวม
3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับเปนที่
พักผอนของผูเรียน
4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบปองกันมีความปลอดภัย

ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดดาํ เนินการ ดังนี้
1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นที่สวนรวมของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
2. มอบหมายใหครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ
กอน – หลัง เขาหองเรียน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผอนและจัดซื้อโตะเกาอี้ เพื่อเปนที่พักผอนของผูเรียน
5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ในสถานศึกษา ไดปฏิบัติ จํานวน 11 สาขาวิชา จาก 12 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 91.66

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 71 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 60-70

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ไดจํานวน 8 ขอ จากจํานวนทั้งหมด 8 ขอ คิดเปนรอยละ 91.66 ไดคะแนน
เทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 23

รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

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

ความพยายาม บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่รับผิดชอบในรูปแบบของ
การฝกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาตอ
อยางสม่ําเสมอทั้งที่จัดภายในสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบั การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 100
เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละ 90 - 100
รอยละ 75-89
รอยละ 1 - 74
ผลการประเมิน
บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามหนาที่ ที่รับผิดชอบตามเกณฑเทากับ 98 คน จาก
บุคลากรทั้ งหมด 98 คน คิ ดเปนรอ ยละ 100 ไดคะแนนเท ากั บ 3 คะแนน อยู ในระดับ () ดี
( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือ ปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตา ง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เชน
การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม

สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การระดมทรัพยากร บุคคลเปนวิทยากรใหความรู จํานวน 144 ครั้ง
2. การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา จํานวน 23 ครั้ง เปนเงิน 10,435,632.50 บาท
3. หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน
12 ครั้ง จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 238,330 บาท
4. มีการประสานการใชครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอนื่ ๆ รวมกัน จํานวน 70 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 249 ครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกมากกวา 25 ครั้งขึ้นไป

พอใช (2 คะแนน)
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก 20-24 ครั้ง

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกนอยกวา 20 ครั้ง

ผลการประเมิน
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เทากับ 249 ครั้ง ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูใน
ระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 25

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก 1. สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. สํารวจสถานประกอบการ ประสานความรวมมือในการจัดการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา
ระบบปกติ
3. รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รวมจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝกงาน รวมเปน 454 แหง

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
สถานประกอบการมากกวา 20 แหง

พอใช (2 คะแนน)
สถานประกอบการ 15-19 แหง

ปรับปรุง (1 คะแนน)
สถานประกอบการนอยกวา 15 แหง

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีสถานประกอบการและหนวยงานที่ใหความรวมมือหรือจัดการศึกษารวม จํานวน 454 แหง
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 26

จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนาผูเรียน

ความตระหนัก สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น และ
สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับสาขาวิชา
ในการพัฒนาผูเรียน

ความพยายาม

ทุกสาขาวิชาจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูมีความรูจาก
หนวยงาน ภายนอก และชุมชน ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการเปนวิทยากร ใหความรู
และพัฒนาผูเรียนทั้งปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ/ิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนา
ผูเรียนตั้งแต 2 คน ตอ ชั่วโมง ตอ ภาคเรียนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาที่จัดหา
ผูเชี่ยวชาญ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 90 - 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 75 - 89

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 1 - 74

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการพัฒนาผูเรียน
ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนขึ้นไป จํานวน 117 ครั้ง 187 คน 601 ชั่วโมง ไดคะแนนเทากับ 3
คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 27

อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ความตระหนัก สถานศึกษามีผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางทีส่ ถานศึกษาทําสัญญาจาง
ตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรบั มอบหมายใหรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา
ความพยายาม สถานศึกษามีผูสอนที่มคี ุณวุฒิดานวิชาชีพทั้งหมด 68 คน สาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน 12
สาขาวิชาจํานวนผูเรียนมีทั้งหมด 3,327 คน คิดอัตราสวนโดยภาพรวม ผูสอนตอผูเรียน 1 : 48
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอ
ผูเรียนไมเกิน 35 คน จํานวน 6 สาขาวิชา จาก 12 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 50.00

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 100

พอใช (2 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 50 - 99

ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา 1 - 49

ผลการประเมิน
รอยละของสาขาวิชาผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตอผูเรียนตามเกณฑผูสอน 1 คน ตอผูเรียน
ไมเกิน 35 คน จํานวน 6 สาขาวิชาจากสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา เทากับ รอยละ 50 ไดคะแนน
เทากับ 2 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี () พอใช ( ) ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 28
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษา
ทําสัญญาจางตอเนื่อง ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
ความพยายาม

สถานศึกษามีครูประจํา 72 คน ครูจางสอน 26 คน รวม 98 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด 3,327 คน

ผลสัมฤทธิ์

อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน คิดเปน 1 : 33

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ผูสอน 1 คนตอผูเรียน
นอยกวา 25 คน

พอใช (2 คะแนน)
ผูสอน 1 คนตอผูเรียน
25-30 คน

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ผูสอน 1 คนตอผูเรียน
มากกวา 30 คน

ผลการประเมิน
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เทากับผูสอน 1 คน : ผูเรียน 33 คน
ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี ( ) พอใช () ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 2
ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
3
1
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูในระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1
ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูในระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.

ขอเสนอแนะ
1. ครูควรจัดทําแผนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางใหสอดคลองกับสภาพจริงของ
หองปฏิบัติการและอุปกรณที่มีอยู เนนวิธีการสอน
ที่หลากหลาย
2. จัดหาเงินงบประมาณจางครูที่ขาดแคลนให
มากขึ้นหรือเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
3. สถานศึกษาควรนําผลงานดีเดนของนักศึกษา
ผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร
ผลงานสูส าธารณชน
4. สงเสริมกิจกรรมที่เนนคุณภาพและจริยธรรม
มากขึ้น

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่แผนกวิชาดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
1. อบรมจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกครู

ผลคะแนน
1

2. ดําเนินการหางบประมาณจางครูที่ขาดแคลน และ
รับการมาชวยราชการของครูที่สาขาวิชาขาดแคลน
3. ดําเนินการเผยแพรผลงานดีเดนของนักเรียน
นักศึกษาผานทางเว็บไซต ของสถานศึกษาและผานสื่อ
โทรทัศนของรัฐบาลหลายชอง ตลอดปการศึกษา
4. จัดใหนักเรียนนักศึกษาเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดปการศึกษา
5. ดําเนินการจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนที่
5. สถานศึกษาควรจัดหาสื่อ และอุปกรณ
ทันสมัย และเพียงพอกับความตองการของผูเ รียนทุก
ประกอบการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอกับ
สาขาวิชา
ความตองการของผูเรียนทุกสาขาวิชา
6. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหอยูในสภาพ 6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหใชงานไดตลอดเวลา
ที่ใชการไดตลอดเวลา และมีจํานวนงานเหมาะสม
กับจํานวนนักเรียนในปจจุบัน
เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน ที่ประเมินมาพัฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2

ตัวบงชี้
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
4
1
4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
ดีมาก
 ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

รวม
(คะแนน เต็ม 4)

ตองปรับปรุง

4
1
4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
3.13
1
4.13

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูใ นระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
2. ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
3. ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
4. ตัวบงชี้ที่ 21 ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
5. ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
6. ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
7. ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
8. ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชัว่ โมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนา
ผูเรียน
9. ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
10. ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับปรับปรุงและพอใช มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสาํ หรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
2. ตัวบงชี้ที่ 28 อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน
3. ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
4. ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูส อนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
5. ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 29

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

ความตระหนัก

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

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนทุกสาขาวิชาตลอดปการศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 23 ครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ดี ( 3 คะแนน)
มากกวา 25 ครัง้ ตอป

พอใช ( 2 คะแนน)
20-25 ครั้งตอป

ปรับปรุง ( 1 คะแนน)
นอยกวา 20 ครัง้ ตอป

ผลการประเมิน
จํ า นวนครั้ ง ของการจั ด ให ผู เ รี ย นพบครู ที่ ป รึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2552 จํ า นวน 23 ครั้ ง ต อ ป
ไดคะแนนเทากับ 2 คะแนนอยูในระดับ ( ) ดี () พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 30

จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดใหบริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน เปนตน
ใหแกผูเรียนทัง้ หมด โดยจัดตลอดปการศึกษา

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจสุขภาพ
ประจําปทุกชั้นป ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และงานโครงการพิเศษไดดําเนินการตรวจสารเสพติด
ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 1 ครั้ง จํานวน 2,468 คน ตอผูเรียน
ทั้งหมด 2,919 คน คิดเปนรอยละ 99.96

เกณฑการตัดสิน
ดี
1 ครั้งตอปหรือมากกวาและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
มากกวารอยละ 91 - 100

พอใช
1 ครั้งตอปหรือมากกวาและ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
รอยละ 80-90

ปรับปรุง
1 ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวน
ผูเรียนที่ไดรับการตรวจรอยละ 1 - 79
หรือไมมีการตรวจ

ผลการประเมิน
ผลการจั ด บริ ก ารตรวจสอบสารเสพติ ด ให กั บ ผู เ รี ย นทั้ ง หมดในสถานศึ ก ษาจํ า นวน 1 ครั้ ง /ป
มีผูเรียนที่รับการตรวจคิดเปนรอยละ 99.96 ของผูเรียนทั้งหมด ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ
() ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 31

รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก

ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณีอื่น
เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงคลาออกพรอมแจงเหตุผล
2. ครูที่ปรึกษา แจงผูเรียนที่ขาดติดตอกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพนสภาพ
3. งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไมผานเกณฑที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละป
เพื่อประกาศพนสภาพ

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา โดยมีผูเรียนแรกเขา จํานวน 3,860 คน ผูเรียนปจจุบัน
จํานวน 2,624 คน มีผูออกกลางคัน จํานวน 1,236 คน คิดเปนรอยละ 32.02

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละ 1 - 30

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 31-40

ปรับปรุง (1 คะแนน)
มากกวารอยละ 40

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเขา เทากับรอยละ 32.02 ไดคะแนน
เทากับ 2 คะแนน อยูในระดับ ( ) ดี () พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 3.2 จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

ความตระหนัก

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา

ความพยายาม

ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ใหกับผูเรียนตลอดปการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน มีทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน

พอใช (2 คะแนน)
จัดกิจกรรม 2 ดาน

ปรับปรุง (1 คะแนน)
จัดกิจกรรม 1 ดาน

ผลการประเมิน
สถานศึกษา ไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ 360 กิจกรรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 338 กิจกรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 301 กิจกรรม รวมทั้งหมด
999 กิจกรรม โดยดําเนินการจัดในภาคเรียน ที่ 1 เทากับ 301 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 เทากับ 698
กิจกรรม ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 33

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความตระหนัก

สถานศึกษารวมมือกับหนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการอนุรักษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามที่สถานประกอบการตองการ
สถานศึกษาใหความรวมมือและไดรับความรวมมือกับหนวยงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก
1. กิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม และบําเพ็ญประโยชน
2. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ

ความพยายาม

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมจํานวน 277
กิจกรรม ซึ่งมีผูเรียนทุกสาขาวิชาเขารวมดําเนินการ คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชา

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา
ที่จัดกิจกรรมฯ ครบทั้ง 2 ดาน
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 81 - 100

พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
รอยละของสาขาวิชา
รอยละของสาขาวิชา
ที่จัดกิจกรรมฯ ครบทั้ง 2 ดาน ที่จัดกิจกรรมฯ ไมครบทั้ง 2 ดาน
โดยจัดเฉพาะภายในหรือภายนอก
ทั้งภายในและ/หรือภายนอก
สถานศึกษา 75 - 80
สถานศึกษา 1 - 74

ผลการประเมิน
สถานศึ ก ษาได จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม ผู เ รี ย น () ครบ
( ) ไมครบ ทั้ง 2 ดาน คือ ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และดานทํานุบํารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 277 ครั้ ง ครบทุ ก สาขาวิ ช า ได ค ะแนนเท า กั บ 3 คะแนน อยู ใ นระดั บ () ดี
( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 3
ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

29
30
31
32
33

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
2
3
2
3
3

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
0
1
0
1
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูใ นระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1 ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูใ นระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.

ขอเสนอแนะ
ไมมี

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
ดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้อยางมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนน
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน ที่ประเมินมาพัฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3

ตัวบงชี้
29
30
31
32
33

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
2
4
2
4
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
ดีมาก
 ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนน เต็ม 4)
2
4
2
4
4
3.20
1
4.20

ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูใ นระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
2. ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ตัวบงชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ตัวบงชี้ที่ 31 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสงั คม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 34

จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ

ความตระหนัก

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

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

ชุมชน สังคม ไดรับการถายทอดความรูดานวิชาชีพ และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมใหดีขึ้น สถานศึกษาจัดใหทุกสาขาวิชาปฏิบัติงานตามโครงการ
ตาง ๆ ได 14 กิจกรรม

เกณฑการตัดสิน
ดี ( 3 คะแนน)
ตั้งแต 4 กิจกรรม/โครงการขึน้ ไป

พอใช ( 2 คะแนน)
2 – 3 กิจกรรม/โครงการ

ปรับปรุง ( 1 คะแนน)
0 - 1 กิจกรรม/โครงการ

ผลการประเมิน
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ จํานวน 14 กิจกรรม/
โครงการ ไดคะแนน 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 35

รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบดําเนินการ

ความตระหนัก

งบประมาณทีใ่ ชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรบั จัดสรรจากตนสังกัดและหนวยงานอื่นทัง้ หมด

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จายจริงตอ
งบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 0.33

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
มากกวารอยละ 0.20

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 0.11-0.20

ปรับปรุง (1 คะแนน)
นอยกวารอยละ 0.11

ผลการประเมิน
งบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการตองบดําเนินการ ไดเทากับรอยละ 0.33
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 34
ตัวบงชี้ที่ 35

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
3
3

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
1
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูใ นระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1 ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูใ นระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.

ขอเสนอแนะ
ไมมี

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
ดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้อยางมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนน
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน ที่ประเมินมาพัฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4

ตัวบงชี้
34
35

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
4
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4
 ดีมาก
ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนน เต็ม 4)
4
4
4
1
5

ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูใ นระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
2. ตัวบงชี้ที่ 35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา ไมมี

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน

ความตระหนัก

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

ความพยายาม

มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนทุกสาขาวิชา

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน
196 ผลงาน ผูเรียนระดับ ปวส. จํานวน 200 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
จํานวนผลงานฯ
ระดับปวช. อยางนอย
2 ชิ้นงาน / ปการศึกษา
ระดับปวส. อยางนอย
8 ชิ้นงาน / ปการศึกษา

พอใช (2 คะแนน)
จํานวนผลงานฯ
ระดับปวช. นอยกวา
2 ชิ้นงาน / ปการศึกษา
ระดับปวส. นอยกวา
8 ชิ้นงาน / ปการศึกษา

ปรับปรุง (1 คะแนน)
จํานวนผลงานระดับ ปวช.
ไมมีผลงาน
ระดับ ปวส. นอยกวา 4 ชิ้นงาน/
ปการศึกษา

ผลการประเมิน
ผูเรี ยนในสถานศึกษา มี การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและงานวิจัย ระดับปวช.
จํานวน 196 ผลงาน ระดับ ปวส. จํานวน 200 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 396 ผลงาน ไดคะแนนเทากับ 3
คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 37
ความตระหนัก

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
สถานศึกษาสนับสนุนใหผสู อน บุคลากร และผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ

ความพยายาม

มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิง่ ประดิษฐ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนทุกสาขาวิชา

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผูสอน จํานวน 43 ผลงาน
ผูเรียน จํานวน 396 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ผลงานตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป

พอใช (2 คะแนน)
ผลงาน 2 ชิ้น

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ผลงาน 1 ชิ้น หรือไมมี

ผลการประเมิน
ครูและผูเรียนในสถานศึกษา จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ จํานวน 439 ผลงาน ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ
() ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 38

รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัด และหนวยงานอื่น

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

รอยละของงบประมาณทีใ่ ชจริงในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบประมาณทัง้ หมด คิดเปนรอยละ 0.78

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
มากกวารอยละ 1.00

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 0.50-1.00

ปรับปรุง (1 คะแนน)
นอยกวารอยละ 0.50

ผลการประเมิน
รอยละของงบประมาณที่ใชจริงตองบดําเนินการ เทากับรอยละ 0.78 ไดคะแนนเทากับ 2 คะแนน
อยูในระดับ ( ) ดี () พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 39

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน

ความตระหนัก

สถานศึ ก ษาจั ด การเผยแพรข า วสารเกี่ย วกั บ การสรางและพัฒ นานวั ต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ
งานวิ จัย และโครงงาน ด วยวิธีการใชสื่อที่หลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร นิ ท รรศการ ประชุ ม สัม มนาวิช าการ การนํ า เสนอผลงาน และการเผยแพรท าง
อินเทอรเน็ต

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

จํานวนครัง้ ของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
จํานวน 257 ครั้ง และ 7 ชองทาง

เกณฑการตัดสิน
ดี ( 3 คะแนน)
4 ครั้ง และ 4 ชองทาง/ผลงาน
หรือมากกวา

พอใช ( 2 คะแนน)
2 – 3 ครั้ง และ 2 – 3 ชองทาง/
ผลงาน

ปรับปรุง ( 1 คะแนน)
1 ครั้ง และ 1 ชองทาง/ผลงาน
หรือไมมี

ผลการประเมิน
จํานวนครั้งที่เผยแพรผลงาน เทากับ 257 ครั้ง ชองทางที่เผยแพรเทากับ 7 ชองทาง ไดคะแนน
เทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 5
ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

36
37
38
39

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
3
3
2
3

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
1
1
0
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูใ นระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1 ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูใ นระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ขอเสนอแนะ
ที่แผนกวิชาดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
1. สรางขวัญกําลังใจ อาจารยและนักศึกษาที่ 1. สงเสริม สนับสนุน สรางขวัญและกําลังใจ
สรางนวัตกรรมและองคความรู
แกครูและนักเรียนนักศึกษา สรางนวัตกรรม
และองคความรูม ากขึ้น
2. จัดทําโครงสรางขอเงินทุนสนับสนุน แหลง 2. จัดทําโครงสรางของเงินทุนสนับสนุนแหลง
ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มขึ้น

ผลคะแนน
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุกหนวยงาน ที่ประเมินมาพัฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5

ตัวบงชี้
36
37
38
39

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
4
4
2
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5
ดีมาก  ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนน เต็ม 4)
4
4
2
4
3.5
1
4.5

ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
2. ตัวบงชีท้ ี่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
3. ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช คือ ตัวบงชี้ที่ 38 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐงานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

ความตระหนัก

ผูบริหารใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน ผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา หนวยงาน และบุคลากรภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร รวมทั้งการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

ความพยายาม

ผูบริหารมีภาวะผูนํา และการจัดการในสถานศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดยการมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวของ
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
3. การกกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง
และหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน
เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตน
สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA

ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีภาวะผูนํา
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายระดับ
สถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูและเจาหนาที่ประเมินคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการทุกฝาย หัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน
สรุปในภาพรวมปฏิบัติได 9 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ปฏิบัติ 8 - 9 ขอ

พอใช (2 คะแนน)
ปฏิบัติ 6 - 7 ขอ

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติ 1 - 5 ขอ

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่แสดงถึงวิสัยทัศน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติได 9 ขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ขอกําหนดที่ 6.2 จัด ระบบการดู แ ลบุ ค ลากร ของสถานศึ ก ษา ด า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 41

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสมทุกคน คิดเปนรอยละ 100

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
มากกวารอยละ 90

พอใช (2 คะแนน)
รอยละ 85-90

ปรับปรุง (1 คะแนน)
นอยกวารอยละ 85

ผลการประเมิน
บุคลากรของสถานศึก ษา จํา นวน 144 คน สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชีพ
คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 42

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา

ความตระหนัก

สถานศึ กษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมู ล ผูเรี ย น บุ คลากร งบประมาณ
อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ สังคมและเศรษฐกิจ
มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม

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

ผลสัมฤทธิ์
เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ ปฏิบัติ
ครบทั้ง 5 ขอ

พอใช (2 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ
ไมไดดําเนินการ

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดความรู เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติขอ
() 1 () 2 () 3 () 4 () 5 รวมทั้งหมด 5 ขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ
() ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 6
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 40
ตัวบงชี้ที่ 41
ตัวบงชี้ที่ 42

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
3
3
3

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
1
1
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูใ นระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1 ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูใ นระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ขอเสนอแนะ
ที่ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
1. ควรมีงานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน 1. งานวิจัยกําลังดําเนินการจัดทําวิจัยเรื่องการ
ในระบบทวิภาคี
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. ควรพัฒนาระบบงานแนะแนวของวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใหมีรายละเอียด เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดของสถาน
ประกอบการในดานความตองการของ
ของสถานประกอบการในดานความตองการ
ตลาดแรงงานและประสานการจัดหางานให
แรงงานและเปนประสานการจัดหางานให
นักเรียนนักศึกษา
นักศึกษาดวย
3. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมี
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลคะแนน
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลั กฐานแสดงใหเห็นว า ได มีการนํ าขอเสนอแนะจากผลการประเมินของทุ กหนวยงานที่ประเมินมาพั ฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินขอ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้
40
41
42

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
4
4
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของแผนกวิชา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6
 ดีมาก
ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนน เต็ม 4)
4
4
4
4
1
5

ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
2. ตัวบงชี้ 41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
3. ตัวบงชี้ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไมมี

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 43

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ความตระหนัก

สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนด
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกัน
คุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมิน
ผลลัพธ และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียน
และผูจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ความพยายาม

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีดังนี้
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ปฏิบัติไดทุกขอ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)

พอใช (2 คะแนน)

ปฏิบัติครบทุกขอ

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ
ไมไดดําเนินการ

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดย
ปฏิบัติขอ () 1 () 2 () 3 () 4 รวมทั้งหมด 4 ขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ
() ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 44
ความตระหนัก

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ก ารรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในต อ กรรมการสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง
สาธารณชน มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาใช ใ นการพั ฒ นาการบริ ห ารให ไ ด ม าตรฐาน จั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึก ษา โดยมีการดํ าเนินการอย า งตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น

ความพยายาม

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น

ผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติไดทุกขอ

เกณฑการตัดสิน
ดี (3 คะแนน)

พอใช (2 คะแนน)

ปฏิบัติครบทุกขอ

ปฏิบัติขอ 1 และ ขอ 2

ปรับปรุง (1 คะแนน)
ปฏิบัติไดขอ 1 เพียงขอเดียว
หรือไมไดดําเนินการ

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน โดยปฏิบัติขอ() 1 () 2 () 3
ได 3 ขอ ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน อยูในระดับ () ดี ( ) พอใช ( ) ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ใน มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 43
ตัวบงชี้ที่ 44

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่ผา นมา

ระดับผลสัมฤทธิ์
ในปที่รับการตรวจ
3
3

สรุปผลคะแนน
การพัฒนา
1
1

เกณฑการสรุปผลของคะแนนการพัฒนา
1. ถาผลการประเมินในปที่รับการตรวจอยูใ นระดับดี (ระดับ 3 คะแนน) ใหคะแนน พัฒนาการเปน 1
2. ถาผลการประเมินตัวบงชี้ในปที่รับการตรวจปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
อยางนอย 1 ระดับ ใหคะแนนพัฒนาการเปน 1
3. ถาไมเขาขายทั้ง 2 กรณีขางตน หรือผลประเมินในปที่ไดรับการตรวจอยูใ นระดับปรับปรุง และพอใช
ใหคะแนนพัฒนาการเปน 0

สรุปผลคะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะของการประเมินตนเอง/ตนสังกัด/สมศ.

ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดใหงานประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งในโครงสรางของการบริหารงาน
สถานศึกษา เพื่อระบบของการกํากับติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสารสนเทศใหครอบคลุมกับงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางของ
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่จะนําไปสู
คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
4. ควรจัดตั้งสํานักงาน/สถานที่ และจัดใหมี
เจาหนาที่ที่สนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเปนเอกเทศ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินการ
1. โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา
กําหนดงานประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
โดยอยูในฝายแผนงานและความรวมมือ เปน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทําขอมูลงานประกันคุณภาพฯ ใน
เว็บไซตของสถานศึกษา
3. งานวางแผนฯ จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป

ผลคะแนน
1

4. มีสํานักงานและจัดเจาหนาที่สนับสนุนใน
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเปน
เอกเทศ

เกณฑการสรุปผลของคะแนน
1. ใหคาคะแนนเปน 1 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีรองรอย
หลักฐานแสดงใหเห็ นว า ได มีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิ นของทุ กหนวยงานที่ประเมิ นมาพัฒนา
สถานศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ใหคาคะแนนเปน 0.5 เมื่อสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม แตยังไมบรรลุ ผลสัมฤทธิ์อยาง
ชัดเจน หรือมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปสูการปฏิบัติเปนบางสวน
3. ใหคาคะแนนเปน 0 เมื่อสถานศึกษาไมมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินของ ทุกหนวยงานที่
ประเมินมาพัฒนาแตอยางไร

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้
43
44

คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินของ
ผลการพัฒนา
คณะกรรมการ
เทียบกับปที่ผานมา
4
4
เฉลี่ย
คะแนนการดําเนินการของสถานศึกษา
ตามขอเสนอแนะ (คะแนนเต็ม 1)
รวม (คะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6
 ดีมาก
ดี
เกณฑการตัดสินผล
คาคะแนน 4.51-5.00
คาคะแนน 3.51-4.50
คาคะแนน 2.51-3.50
คาคะแนน 2.01-2.50
คาคะแนน 1.00-2.00

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ
ประเมินผลอยูในระดับ

รวม
(คะแนน เต็ม 4)
4
4
4
1
5

ตองปรับปรุง

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ที่อยูใ นระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
2. ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา ไมมี

บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

บทที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ผลการประเมินมาตรฐานโดยสรุป
การประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา พบวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูใน
ระดับคะแนน 4.63 สรุปไดดังนี้
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 ดังนี้
มาตรฐานที่ได
ระดับคะแนน
4.51 - 5.00
1 = 4.61
4=5
6=5
7=5

มาตรฐานที่ได
ระดับคะแนน
3.51 - 4.50
2 = 4.13
3 = 4.20
5 = 4.50

มาตรฐานที่ได
ระดับคะแนน
2.51 - 3.50

2. ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ได
ตัวบงชี้ที่ได
ระดับคะแนน 3 (ดี)
ระดับคะแนน 2 (พอใช)
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 18 , 27 , 29 , 31 , 38
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

มาตรฐานที่ได
ระดับคะแนน
2.01 - 2.50

มาตรฐานที่ได
ระดับคะแนน
1.00 - 2.00

ตัวบงชี้ที่ได
ระดับคะแนน 1 (ปรับปรุง)
7 , 15 , 17 , 28

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาไดกาํ หนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ไดดงั นี้
1 แผนพัฒนาผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษา
1.1 สงเสริมกิจกรรมที่เนนดาน คุณธรรม และจริยธรรม อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในอาชีพและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.3 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน
1.4 สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน
1.5 สงเสริมกิจกรรมที่เนนดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค และสามารถนําไปประกอบอาชีพได
1.6 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนมี
คุณภาพสูงสุดตามสาขาที่เรียน
1.7 สงเสริมใหผูเรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจยั ตามสาขาวิชา
ที่เรียน
1.8 สรางงาน สรางรายไดระหวางเรียน สรางผูประกอบการใหม และสงเสริมใหผูเรียนประกอบอาชีพ
อิสระ
1.9 จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 ทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการเรียนรู
2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

3. แผนบริการวิชาชีพสูชุมชน
3.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพชีพอยางเปนระบบ และสอดคลองกับแผนการบริการ
วิชาชีพทีก่ ําหนด
3.3 จัดผูเรียนและผูสอนใหบริการวิชาชีพอยางเหมาะสม
4. แผนการสรางนวัตกรรม
4.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนา
4.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานตองบดําเนินการ
4.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. แผนพัฒนาบุคลากร
5.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตสื่อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย
5.2 สงเสริมใหบุคลากรไดไปรวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาตอ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู
มาพัฒนาการเรียนการสอน
5.3 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
5.4 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสามัคคีในองคกร
5.5 ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร
5.6 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน
6. แผนพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการ
6.1 เรงพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาการและวิชาชีพ
6.2 จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
6.3 ความรวมมือของชุมชน ผูป กครองและผูท ี่เกี่ยวของใหมสี วนรวมในการจัดการศึกษา
6.4 การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา
6.5 จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
7. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
7.1 จัดโครงการความรวมมือดานบุคลากรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 เรงรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ
7.3 เนนใหผูสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน

7.4 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.5 จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
7.6 มีการประดิษฐ คิดคน เครื่องมือเครื่องใชแทนกําลังคน และเพื่อเพิ่มรายไดใหสถานศึกษา
7.7. มีการควบคุมคาใชจายและทรัพยากร ในการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
2. ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ผูสอน ในสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ในทองถิ่น
3. การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดที่เปนรูปแบบเหมือนกันทั้งสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
4. การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
5. เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู และ
การปฏิรูปการบริหารจัดการ
6. การไดรับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ภาคผนวก

คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๖๒๙/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและ
ประกั น คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และสารจาร
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดใหปการศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาตองดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบงชี้ นั้น
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (เกี่ ย วกั บ งานบุ ค ลากร) จึ ง แต ง ตั้ง บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายสมจิต แขงขัน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ มีหนาที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา และสงคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ประกอบดวย

๒.๑ คณะกรรมการฝายวิชาการ ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ
มาตรฐานที่
๑

๒

๓
๔
๕
๖
๗

ตัวบงชี้
๑
๓
๔
๕
๖
๗,๘
๙ , ๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔ - ๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑ - ๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๙ - ๓๓
๓๔ - ๓๕
๓๖ - ๓๙
๔๑
๔๓ , ๔๔

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

แผนวิชาชีพ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาชีพ
งานวัดผลฯ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชา
งานวิทยบริการฯ
แผนกวิชา
งานทวิภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชาชีพ
แผนกวิชา
แผนกวิชา
แผนกวิชา

งานวัดผลฯ

แผนกวิชาชีพ

แผนกวิชาชีพ
งานวิทยบริการฯ

งานสื่อ

งานวัดผลฯ
งานทวิภาคี
แผนกวิชา
แผนกวิชาชีพ
งานสื่อฯ

แผนกวิชา

แผนกวิชา
งานทวิภาคี

แผนกวิชาชีพ

แผนกวิชาชีพ

๒.๒ คณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๒. นางนฤมล แยมศรี
มาตรฐานที่
๑

๒
๓

๔

ตัวบงชี้
๖
๑๑
๑๒
๒๒
๒๙
๓๐
๓๒
๓๓
๓๔ , ๓๕

งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานโครงการพิเศษฯ

กรรมการ
งานกิจกรรมฯ
ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑

งานสวัสดิการฯ
งานปกครอง

๒.๓ คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
๒. นางปญจวรรณ ออนหวาน
มาตรฐานที่
๑
๒

๓
๕
๖

ตัวบงชี้
๑,๗,๘
๑๙ , ๒๒
๒๑
๒๓
๒๔
๓๑
๓๗ , ๓๙
๔๐ , ๔๑

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
งานบุคลากร

งานการบัญชี

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

๒.๔ คณะกรรมการฝายแผนงานและความรวมมือ ประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๒. นางจารุวรรณ อมรกุล
มาตรฐานที่
๑
๒

๔
๕

๖
๗

ตัวบงชี้
๓, ๑๒
๑๓
๑๖,๑๙,๒๐
๑๗
๒๔
๒๗ , ๒๘
๓๕
๓๖,๓๗,๓๙
๓๘
๔๒
๔๓,๔๔

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานสงเสริมผลิตผล ฯ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานวางแผน ฯ
งานความรวมมือ
งานศูนยขอมูล ฯ
งานวางแผน ฯ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานวางแผน ฯ
งานศูนยขอมูล ฯ
งานประกัน ฯ

งานวิจัยพัฒนา ฯ

๓ คณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพ มีหนาที่ ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน แตละมาตรฐานและตัวบงชี้ มาจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง พิมพ/ทาน เขาเลมเอกสาร จัดทําซีดีรอมเผยแพร ประกอบดวย
๓.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๓.๖ นายสมจิต แขงขัน
กรรมการ
๓.๗ หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๘ หัวหนางานทุกงาน
กรรมการ
กรรมการ
๓.๙ นายจรุง จัณมณี
๓.๑๐ นางสุนทรียา ขนายนอย
กรรมการ
๓.๑๑ นางธนพร ฤทธิรงค
กรรมการ
๓.๑๒ นางสุภาภรณ ราชจินดา
กรรมการ
๓.๑๓ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๔ นายจักรกฤษณ ภูทอง
กรรมการและผูช วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการประเมินคุณภายในสถานศึกษา มีหนาที่ ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้ ประกอบดวย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
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ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ
นายสมจิต แขงขัน
กรรมการและเลขานุการ
นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

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 ฤทธิรงค
กรรมการ
๕.๖ นายสุกิจ พรหมแกว
กรรมการ
๕.๗ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
๕.๘ นายจรุง จัณมณี
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
ใหการดําเนินงานสําเร็จดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอ วิทยาลัยฯและทางราชการ ตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ
(นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สําเนาถูกตอง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

