คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ได้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ
ถึงสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง สร้างความตระหนัก และ ความพยายาม
ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจขององค์กร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 44
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป็นกลไกสําคัญในการ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ต้องการโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารสําคัญที่จะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป็นรายงานประจําปีของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เมษายน 2554
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482
ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

วิสัยทัศน์ “ มุ่งเน้นคุณธรรม

ใฝ่ธรรมะ
น้อมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย ”

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาท้องถิ่น ”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาทรัพยากร ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านการกํากับ ตรวจสอบ และ
รายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
โดยเปิดสอน 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชา
พณิชยการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรที่เปิดสอน
ได้ แก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย สาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการ สาขาวิ ช าการ
บริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรที่
เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นอกจากนี้ มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป และเทคโนโลยีสํานักงาน

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 7
มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 11 ตัว พอใช้ มี 1 ตัว ปรับปรุง
มี 1 ตัว มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 10 ตัว พอใช้ มี 2 ตัว
ปรับปรุง มี 3 ตัว มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 5 ตัว มาตรฐานที่ 4 การ
บริการวิชาชีพสู่สังคม ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 2 ตัว มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ตัวบ่งชี้ระดับดี
มี 4 ตัว มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 3 ตัว และ มาตรฐานที่ 7 การ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ระดับดี มี 2 ตัว
4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา
1. จุดเด่น คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดี จํานวน 37 ตัวบ่งชี้
2. จุดที่ควรพัฒนา คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 4 ,
15 และ 16 และ ระดับปรับปรุง จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ 7, 17 , 27 และ 28
5. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.1 จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่
มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนมาก
5.2 จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนการ
สอนให้ เหมาะสมเพียงพอต่อผู้เรียน
5.3 จัดหางบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน อย่างพอเพียงกับครูและผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา

ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
2.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทํา
การสอนที่โรงเรียนสตรี สุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร
เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนน
ตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม
2484 เปิดสอน ตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตร
ใหม่เป็น หลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรี เรียน 2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่าง
สตรีสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ พ.ศ. 2516
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยา
เขต 2
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จนถึงปัจจุบัน
2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง
456/3 ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000 โทรศัพท์ 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือข่าย Internet www.svc.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ svcsurat@yahoo.co.th

2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของ
วิทยาลัย ติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิ จการค้าบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มี
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และร้านค้า
แผนทีส่ ถานทีต่ ั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ไปทาเรือเกาะสมุย

วัดไตรธรรมาราม

วัดธรรมบูชา

ไปกรุงเทพฯ

ร.พ.ทักษิณ

ไปนครศรีธรรมราช

ถนนตลาดใหม

ร.ร.สุราษฎรพิทยา

ธ.กสิกรไทย

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

วอศ.สุราษฎรธานี

วัดโพธิ์นิมิต

ชุมชน ต.ตลาด
ไปศาลากลางจังหวัด

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็น
อันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สดุ ในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่หา่ งจากจังหวัดสงขลาและ
ภูเก็ตประมาณ 300 และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ
ยาวรวมกันประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร
เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ
เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในจังหวัด ห่างจากฝั่งทะเล 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก
39

ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง
ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยว 90 แห่ง จําแนกเป็นประเภทธรรมชาติ 81 แห่ง โบราณสถาน
2 แห่ง และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 7 แห่ง และเมื่อพิจารณาพัฒนาระดับของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. ระดับชาติและนานาชาติ
ประเภทเกาะ ประกอบด้วย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลหมู่เกาะอ่างทอง เกาะแตน
บนแผ่นดินใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยา
วรวิหาร สวนโมกขพลาราม กิจกรรมการฝึกลิง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว
2. ระดับท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ที่อําเภอบ้านนาสาร
- พิพิธภัณฑ์ปลาหิน ที่อําเภอดอนสัก
- คลองร้อยสาย ในบาง แม่นา้ํ ตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มี 2 แห่ง คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ เขต 5 และ
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย
4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตํารวจท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย และตัวเมือง
สุราษฎร์ธานี
5. ร้านอาหารมีบริการกระจายในแหล่งท่องเที่ยว และตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
6. บริษัทนําเที่ยว มีจํานวน 290 บริษัท มัคคุเทศก์ จํานวน 162 คน (ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน)
7. การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจท้องที่คอยดูแลเป็นหน่วยงานหลัก

2.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 61,026,379.62 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1
รายการ

งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุนพืน้ ฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าเสื่อมราคา (ที่มา : งานพัสดุ)
งบโครงการสนองนโยบาย
วัสดุฝึก Fix it Center
รวม

จํานวนเงิน(บาท)

19,947,458.60
3,498,529.78
942,300.00
591,543.00
5,471,119.39
357,461.19
14,422,150.00
110,260.00
15,535,787.66
149,770.00
61,026,379.62

ที่มา : งานแผนงบประมาณฯ

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ปีการศึกษา 2553

2.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้
2.2.1 จํานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
ดังแสดงในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

หลักสูตร
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
149
902
71
674
59
658
279
2,234
39
236
3
30
20
364
59
600
3
30
338
2,834
3
30

รวม
ชาย
149
71
59
279
42
20
62
341

หญิง
902
674
658
2,234
266
364
630
2,864

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร และเพศ

ทั้งหมด
1,051
745
717
2,513
308
384
692
3,205

5 - 7 - 5 1 1
4 - 2
11 - 1
6 - 1
4 - 1
4 2 4
3 - 5 - 2
3 - 1 - 2
1 - 1
16 2 7
1 1 4
76 6 26

1
2
3
3
1
10
1
21

4
7
7
6
10
7
5
7
3
7
2
2
15
5
87

ตําแหน่ง
ผู้บริหาร/ครู

ป. ตรี
ครูผู้ช่วย
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

สูงกว่า ป.ตรี

5
7
7
6
12
7
5
10
3
7
3
3
2
25
6
108

วุฒิการศึกษา

ป. โท

ผู้บริหารและรองฯ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

เพศ

อัตราจ้าง
ชาย
หญิง
ป. เอก

จํานวน
(คน)

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

ข้าราชการ

สถานภาพ

- 5 - - - 1 4
- 2 - 5 - 7 - - - 7 - 5 - 1 - 5 - 3 1
- 9 1 2 - 6 5
- 2 - 5 - 6 - 2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 1 4 - - - 3 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 1 17 2 8 6
- 3 - 3 - 1 - 42 2 64 3 57 16

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผู้บริหารและครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหน่ง

-

จํานวน
(คน)

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้นหรือ ต่ํากว่า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทัว่ ไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจํา

ฝ่าย/งาน

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

5
1
2
1
3
8
1
1

1
1
-

1
7
-

3
1
1
1
3
1
1
1

2
4
-

3
1
2
1
3
4
1
1

1
4
-

3
-

1
1
-

3
1
1
1
3
1
1
1

-

1
1
2
1
1

-

-

1
1
2
1
1

-

1
1
2
1
1

-

-

-

1
1
2
1
1

-

1
1
1

-

-

1
1
1

1

1
1
-

-

-

-

1
1
1

-

1
1
1
5
39

2

8

1
1
1
5
29

7

1
1
1
5
32

1
6

3

1
4
7

1
1
23

-

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ และวุฒิการศึกษา

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา
2553 มีดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปีการศึกษา 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2552 ระดับดีมาก ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2553 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายศิลปาชีพฯ ประเภท ชุดลําลองชายและหญิง ภายใต้งาน
“ฝ้ายทอใจ ครัง้ ที่ 3” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT)
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกลําดับที่ 3 The Best Practice
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการคุณธรรมนําความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปีการศึกษา 2553
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนโครงการ “องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสัมพันธ์พบประชาชน” ประจําปี พ.ศ. 2553 โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬาวันแม่
12 สิงหาคม มหาราชินี ประจําปี 2553 ณ เกาะลําพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน
ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี) การประเมินองค์การวิชาชีพหน่วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2553
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ
พิธีลงนามความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 ณ ห้องทะเลใน
โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
9. ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑาหญิง รางวัลชนะเลิศ
บาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขัน “กีฬาคนพันธุ์ R อาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 9” ระหว่าง
วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดพัทลุง
10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งนางสาวยุภา เทียมกุล อาชีวศึกษาดีเด่นได้รับ
เกียรติบัตร กลุ่มอาชีวศึกษา ประเภทคหกรรม เข้าร่วมงานฺ “อาชีวเรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งาน
ทํา” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

11. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัลหมู่ลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่นและกอง
ลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13
– 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
12. นางสุภาภรณ์ ราชจินดา ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญหญิง จํานวน 8 คน ได้แก่
นางสาวอภิญญา ตั้งเจริญลาภ นางสาวเนตรนภา ปราศจาก นางสาวศรีสมร สุวรรณโมกข์
นางสาวสุนิสา อินทฤาษ์ ปวช. 3/2 คท. นางสาวพรทิพย์ ยิลาพงศ์ ปวช. 2/1 คท.
นางสาวดุจเดือน รัตนพันธ์ นางสาวจิรารัตน์ มัจฉารักษ์ และนางสาวเบญจวรรณ
กําลังวุธ ปวช. 2/3 ธร. ได้รบั รางวัลกองลูกเสือดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษาภาคใต้
วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2553 ณ อําเภอละงู จังหวัดสตูล
13. นายแสนดี เบญจพงศ์ และนางสาวอัญพร เอี่ยมโสภณ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้แก่
นางสาวปาลิตา ทรัพย์เพชร นางสาวปิยะมาต พุทธรักคิด นางสาวอรพรรณ สุริยพรรณ
และนางสาวผกาวัลย์ หนูแก้ว ระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “สาขาสายอาชีพ” โครงการศาล
ปกครองพบประชาชน ประจําปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
14. นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ เป็นครูที่
ปรึกษานักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางสาว
กรรณิกา ศรีชู นางสาวน้ําทิพย์ พรหมหีต และนางสาวขวัญฤทัย พัฒน์แก้ว ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
15. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ และนายสมโชค ราชบุรี ครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา
ประกวดโครงการสุดยอดคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย. 2553
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รางวัลดังนี้
นางสาวกนกพร พรหมนิม่ ปวช.2 ลข. ได้อันดับที่ 1 พณิชยการ
นางสาว ปรีชดา นิธินันท์ทวีกุล ปวส. 1 คอ. ได้อันดับที่ 2 คหกรรม
นายภัทรวิทย์ รอดทองดี ปวส. 1 คต. ได้อันดับที่ 2 ศิลปกรรม
นายชาครีย์ แก้วรัตน์ ปวช. 1 คตฟ. ได้อันดับที่ 3 ศิลปกรรม
16. นางสาวสุพิชญา รักแดง และนางสาวเครือวัลย์ วัฒนทิพยธํารงค์ ครูผคู้ วบคุมนักเรียน
นักศึกษา ไดแก่ นายอาทิวัฒน์ เสืออินโท ปวส. 1 ธร. (ทวิ) นางสาวชวิศา ชูใจ ปวส. 2
บช. นางสาวพรทิพย์ ไชยสีหา ปวส. 1 คต. นางสาวสุนิษา แสนทวีสุข ปวส. 2 กต. และ
นางสาวรุ่งทิวา สิงหเสนีย์ ปวส. 2 กต. ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการอาชีวะ
สร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ “เครื่องดื่มสมุนไพรชามะระขี้นก Chamara พันธุ์ R” รอบชิง
ชนะเลิศ วันที่ 15 ธ.ค. 2553 ณ จังหวัดปทุมธานี

17. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ การแข่งขัน The 3rd Internationa L Show
Sculpture Competition (2011) แกะสลักหิมะ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ม.ค. 2554
ณ เมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
18. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปกรรม การเขียนภาพคนเหมือน
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค.
2554 ณ จังหวัดเชียงราย
19. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผคู้ วบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดวาดภาพในงานสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส
จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 23 มิ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต
21. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผคู้ วบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันศึกคนพันธุ์อา (การเขียน
ภาพเหมือน) จัดโดย สอศ. ดําเนินการโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วันที่ 13
ส.ค. 2553
22. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักศึกษา คือ นายบุญฤทธิ์ พรหมพุฒิ ปวส.2 คผ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การเพ้นท์ลายลงเสื้อ จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วันที่ 3 ธ.ค.2553 ณ สอศ. กรุงเทพมหานคร
23. นางวาสนา วิเชียร ครูผคู้ วบคุมนักเรียน คือ นายกุศล ผคุณสินธ์ ปวช. 1 อบผ. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เพลงสากล ชาย เพลงไทยสากล ชาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 เพลงลูกทุ่ง
ชาย การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “การประกวดร้องเพลง” ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
24. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่ นางสาว นันทชา วุฒิ นางสาว
บุษบา เงินพวง ปวส. 2 กต. นางสาวศิริวรรณ ขําจิตร ปวส. 1 คตฟ. นางสาวอุมาพร
อยู่สุด ปวส. 1 คต. และนายยุทธนา เพ็ชรชู ปวส. 1 บช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “การเขียนแผนธุรกิจ” ในการประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554
ณ จังหวัดเชียงราย
25. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนางวาสนา วิเชียร ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้แก่
นางสาวฐาปนีวรรณ โชติชุติ และนางสาวมุกริน วิชัยดิษฐ ปวช. 3 บช. ได้รับรางวัลชมเชย
“การแข่งขันทักษะบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค.
2554 ณ จังหวัดเชียงราย

26. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนางวาสนา วิเชียร ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่
นางสาวสุภาพร หาญสุวรรณ และนางสาวจรัสพร ชูขันธ์ ปวส. 2 บช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554
ณ จังหวัดเชียงราย
27. นางชะอุ่ม ปัญญานันท์ ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวขนิษฐา แซ่เฮ่า และนางสาว
สุจิตรา ศรีไวยพราหมณ์ ปวส.2 คผ. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี
แบบ 3 ส่วน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ
ครั้งที่ 20 วันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
28. นางธนภร ฤทธิเกษม ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวกิตติญา อิลพัฒน์ ปวส.1 คท.
นางสาวพิมพิลัย สารกลับ ปวส.1 คท. นางสาวกิ่งกาญจน์ คล้ายอักษร ปวส.2 คท.
นางสาวณัฐยา สุขปาน ปวส.2 คท. นางสาวกัญญารัตน์ ปานแป้น ปวส.2 คท. และ
นางสาวสุนิสา สมพันธ์ ปวส.2 คท. ได้รางวัลชมเชย ระดับชาติ เครื่องแขวนดอกไม้
ประเภทพวงกลาง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
29. นางนฤมล แย้มศรี ครูผู้ควบคุมนักศึกษา คือ นางสาวอังศณา หนูเหมือน ปวส.2/1 บช.
ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจําปี 2553 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สมาชิกองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคใต้ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระดับ
ภาค ประจําปีการศึกษา 2553
30. นางสุวิมล ศรีแสง ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวปาณิสรา เจริญศักดิ์ ปวส.2 คผ.
และนางสาวขนิษฐา แซ่เฮ่า ปวส.2 คผ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับ
คัดเลือกไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลี วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2554 ระดับนานาชาติ การประกวด
ตัดเย็บชุดลําลอง ชาย-หญิง ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
31. นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครูผคู้ วบคุมนักเรียน ได้แก่ นางสาวรัตนา เกิดโป นางสาว
อภิญญา บัวจันทร์ นางสาวเพ็ญจันทร์ แซ่เหล่า ปวช.3/1 คต. นางสาวอรวรรณ ศรีลิ้มพงษ์
นางสาวพรทิพย์ สมสวัสดิ์ ปวช.3/1 บช. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์ ปวช.3 อบ.และ
นางสาวกมลวรรณ จันทร์ทอง ปวช.3/1 คอ.ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบแรก 1 ใน
99 ทีม จากผูส้ มัคร 855 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร การประกวดแผนธุรกิจ โครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจําปี 2553
32. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผคู้ วบคุมนักเรียน คือ นายจตุรพร ขลุ่ยทอง ปวช.3 วศ. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การเขียนสื่อ......พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 การแข่งขัน
จิตรกรรมคนพันธุ์อา จัดโดย สอศ. ดําเนินการโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธ.ค. 2553 ณ กรุงเทพมหานคร

33. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายจตุรพร ขลุ่ยทอง ปวช.3 วศ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพสีน้ําหุ่นนิ่ง การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ใน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาคใต้ วันที่ 22 – 24 ธ.ค. 2553 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
34. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผคู้ วบคุมนักเรียน คือ นายสิทธิโชค พร้อมสิทธิ์ ปวช.3 วศ. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดวาดภาพในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2553
จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 มิ.ย.53 ณ เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
35. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายสิทธิโชค พร้อมสิทธิ์ ปวช.3 วศ. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดวาดภาพในงานประเพณีชักพระ-แข่งเรือยาว
ประจําปี 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 ต.ค. 53
จ.สุราษฎร์ธานี
36. นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล นายเทียนชัย เพชรวิเชียร นางนฤมล แย้มศรี นางวาสนา วิเชียร
นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์ และนางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา
ไปแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นครพิงเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 9 – 16 ม.ค. 2554 ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 บาสเกตบอล หญิง ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทร์ทอง
ปวช.3/1 คอ. นางสาวโสติมา ทองศรี ปวช.2/2 กข. นางสาวอุมาพร ปลีสมุทร ปวช.2
คตฟ. นางสาวสุนันทา ภวเวช ปวส.1 คตฟ. นางสาววราพร โรจนวิภาค ปวช.3/1 กข.
นางสาว กมลชนก เมืองนุย้ ปวช.3/1 บช. และนางสาววิยะดา พันธุ ปวช.1/1 บช.
2. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 ม. ชนะเลิศ วิ่ง 4x200 ม. ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 ม. และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 400 ม. คือ นางสาวอังคณา ทิพย์เกิด ปวช.3/1 ลข.
3. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 ม. ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 ม. ชนะเลิศ วิ่ง 4x200 ม. ชนะเลิศ วิ่ง
4x400 ม. รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 800 ม. รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 200 ม. และรางวัล
ถ้วยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม คือ นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
4. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 ม. ชนะเลิศ วิ่ง 4x200 ม.ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 ม. รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กระโดดไกล รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง ข้ามรั้ว 100 ม. และรองชนะเลิศ อันดับ 1
วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. คือ นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์ ปวส.1 ธร.
5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 3,000 ม. รองชนะเลิศอับดับ 2 วิ่ง 1,500 ม. คือ นางสาวอรัญญา
ทิพย์สิทธิ์ ปวช.1/1 กข.
6. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x200 ม. คือ นางสาวอาทิตยา โชติชตุ ิ ปวช.2/2 บช.
7. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x400 ม. คือ นางสาวศันสนีย์ สุพิทกั ษ์ ปวช.2 คตฟ.
8. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 ม. คือ นางสาวอุมารินทร์ นาคทน ปวช.2 คตฟ.
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พุ่งแหลน คือ นายธนวัฒน์ พลอยบํารุง ปวส.1 คตฟ.
10. ตัวแทนนักศึกษา อศจ.ภาคใต้ ประเภทหมากล้อม ได้แก่ นายณัฐพล โต๊ะแอร์ ปวส.1
คต. นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร ปวช.3/2 บช. นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ ปวช.3/2 บช.
และนางสาวอลิษา ทั่งศิริ ปวส.1/1 บช.

11. ตัวแทนนักศึกษา อศจ.ภาคใต้ ประเภทปิงปอง คือ นางสาวชลิกานต์ ดํารักษ์ ปวส.2 ลจ.
12. ตัวแทนนักศึกษา อศจ.ภาคใต้ ประเภทขว้างจักร คือ นางสาวเบญจวรรณ ผิวสลับ ปวส.1บช.
37. นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล รองผู้อํานวยการฯ ได้รับโล่รางวัลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ของ สอศ.และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภท ผู้สนับสนุนของสํานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 13 –
18 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
38. นางนฤมล แย้มศรี ได้รับเกียรติบัตรผู้กํากับลูกเสือหญิงดีเด่น กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่
13 – 18 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
39. นางสาวอภิญญา ตั้งเจริญลาภ ปวช.3/2 คท. นางสาวเนตรนภา ปราศจาก ปวช. 3/2
คท. นางสาวศรีสมร สุวรรณโมกข์ ปวช.3/2 คท. นางสาวมุกจริยา ช่วยน้อย ปวช.1/2
ลข. นางสาวพนิตษา ชุมขุน ปวช.1/4 บช. นางสาวจันทร์จิรา จ่าทอง ปวช.1/4 บช.
นางสาวปรีญารัตน์ จันทร์ปาน ปวช.1/4 บช. และนางสาวกมลชนก พูลทรัพย์ ปวช.1/2
บช. ได้รับรางวัลหมู่ลูกเสือหญิงดีเด่น และกองลูกเสือหญิงดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ จ.ชลบุรี
40. การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ประจําปี พ.ศ. 2553 มีผู้สอบได้ดังนี้
1. ธรรมศึกษาชั้นเอก คือ นายสุชาติ ทิมทอง ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี
2. ธรรมศึกษาชั้นโท คือ นางจารุวรรณ อมรกุล ครู คศ.3 และ นางอุบล เบญจพงศ์ ครู คศ.3
3. ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้แก่
1. นายสุทธิพฒ
ั น์ อมรกุล รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. นางนฤมล แย้มศรี ครู คศ.2
3. นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 จํานวน 191 คน ตามสาขาวิชาดังนี้
ปวส. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
1. นายจัตุพล ขวัญหวาน
2. นางสาวจิตติมา แป้นปลืม้
3. นางสาวจิรนันท์ รักษาพล
4. นางสาวจุฑาทิพย์ นพคุณ
5. นางสาวจุฑามาศ จันทร์มศี รี 6. นางสาวชนน์ชนก จันทร์สว่าง
7. นางสาวทัศวรรณ คงศรี
8. นางสาวนันทิวา เนตรพราว 9. นางสาวนารีรัตน์ สอนด้วง
11. นางสาวเบญจวรรณ ผิวสลับ 12. นางสาวปิยรัตน์ พลพิชัย
10. นางสาวนุจลินทร์ แซ่เตีย๋
13. นางสาวปิยดา แสงบัวเผื่อน 14. นางสาวพรรณวดี หมานเหตุ 15. นางสาวพิริยา ชาญพล
16. นางสาวภัทรพา แจ้งประจักษ์ 17. นางสาววงเดือน เกื้อประพันธ์ 18. นางสาววนิดา บุญเพิ่ม
19. นางสาววรวรรณ เชิงทอง 20. นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง 21. นายวัชรพงษ์ เกิดโภคา
22. นางสาวศริยา เกลี้ยงขํา
23. นางสาวสุจรรยา จันวัฒนะ 24. นางสาวสุพัตรา พรมกําเนิด
25. นางสาวสุรัตชฎา วิเชียรสิทธิ์ 26. นางสาวสุวินันท์ หนูช่วย
27. นางสาวโสภิตา สําลี
28. นางสาวอรจิรา สัญขาว
29. นางสาวอลิษา ทั่งศิริ
30. นางสาวอลิษา พงษ์ศิริ
31. นางสาวอลิสรา วาณิชย์เจริญ 32. นางสาวอาภัสรา บุตรสรา 33. นางสาวพิจิกา ทองเต็ม
34. นางสาววีระดา ภูมิไชยา
35. นางสาวสุนิสา ช่วยแก้ว
36. นางสาวอัมรัตน์ กล่อมชลธาร

ปวส. 1/2 สาขาวิชาการบัญชี
1. นางสาวนัฐติยา เพราแก้ว
2. นางสาวพิมพ์พร ชาติเน้ย
4. นางสาวกนกนาฎ บุญส่ง
5. นางสาวกุสุมา กรดเสน
7. นางสาวจริยาภรณ์ คงพัฒน์ 8. นางสาวชนิกานต์ ไกรศรี
10. นางสาวธัญญารัตน์ แก้วอนันต์ 11. นางสาวธานาภรณ์ หมวดคง
13. นางสาวประภารัตน์ สุขอ่อน 14. นางสาวปาริชาติ ปลอดสุวรรณ
16. นางสาวผกามาศ ศรีสุทร
17. นางสาวพัชรี ทองพรม
19. นายเลิศอัฐชาญ อธิคมอัฐอนันท์ 20. นางสาวศศิวิมล วิชัยดิษฐ
22. นางสาวสุกัลยา ช่วยบํารุง 23. นางสาวสุดารัตน์ มากบุญ
25. นางสาวอธิญา สมมาศ
26. นางสาวอัญชิษฐา แกล้วกล้า
ปวส. 1 สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า
1. นางสาวเกษกนก ชลมุณี
2. นางสาวเจษฎาพร แท่นแก้ว
ปวส. 1 สาขาวิชาโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
1. นายเกษมศักดิ์ เย็นระกา
2. นางสาวชลธิดา อักขราภรณ์
4. นางสาวณัฐธิดา พุมมา
5. นางสาวทิพย์สุดา กิจธรรม
7. นางสาวปรีชดา นิธินันท์ทวีกุล 8. นางสาวศิริรัตน์ ภูมิตลาด
10. นางสาวสุชาดา ธนมิตรานนท์ 11. นางสาวเสาวภา ลักษณะชู
ปวส. 1 สาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ์
1. นางสาวกิตติญา อิลพัฒน์
2. นางสาวพิมพิลัย สารกลับ
ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด
1. นางสาวกนกวรรณ นิลปาน 2. นางสาวกรรณิการ์ แพลือ
4. นางสาวจีราภรณ์ จีนาพงษ์ 5. นางสาวชนันพร เข็มทอง
7. นางสาวฐิติมาพร คางคํา
8. นางสาวนันทนา ถมทอง
10. นางสาวปุญยวีร์ สุวรรณประทีป 11. นางสาวพนิดา รุ่งสุวรรณ์
13. นางสาวศรพรรณ ใจห้าว
14. นางสาวศรีนิตา เกลี้ยงเกลา
16. นางสาวศิวาพร มุกดา
17. นางสาวสุชาดา ทองจีน
19. นางสาวสุภาพร วิเศษ
20. นางสาวสุรัสษา จันทร์มณี
ปวส. 1/1 สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางสาวชลทิชา ไชยมาตร
2. นางสาวชุติมา จิตมุ่ง
4. นางสาวปรียานุช ศรัทธาพิริยะพงศ์ 5. นางสาวพนิดา ไชยสิทธิ์
7. นางสาววรลักษณ์ สุดแสง
8. นางสาวสุดารัตน์ ทองด้วง
10. นางสาวสุนิษา ศรีทองกุล
11. นางสาวสุภาวดี คงเมือง
ปวส. 1/2 สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางสาวกนกวรรณ เฉยเชยชม 2. นางสาวดวงประกาย วงศ์เดช
4. นางสาวพิมลพรรณ ชาตะกูล 5. นางสาวมณีภัณฑ์ ระบายศรี
7. นางสาวรัตติกาล อินทร์กรูด 8. นายสิทธิพร สอนจบ

3. นายยุทธนา เพ็ชรชู
6. นางสาวเกศินี แช่มชื่น
9. นางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
12. นางสาวประภาพรรณ เกตุแก้ว
15. นางสาวปิยวรรณ สุรวัฒนาพร
18. นางสาวภาสวรรณ พลชะติน
21. นางสาวสิรินารท เทียมดี
24. นางสาวสุพรรษา เนียมมีศรี
27. นางสาวอารีรัตน์ ช่วยเพ็ง

3. นางสาวญาณิน ยุ่นเซ็ง
6. นางสาวนุวรรณรี ศิลป์วลิ าศ
9. นางสาวสิรดา พูลศรี
12. นางสาวอรวรรณ ทองใส
3. นางสาวสุภาวิณี จันทร์อว่ ม
3. นางสาวจีรนันท์ นวลละออง
6. นางสาวชิศณุชา นุชจ๋าย
9. นางสาวบุญมี สารบรรณ
12. นางสาววิชชุดา หวานสง
15. นางสาวศันสนีย์ ประชานิยม
18. นายสุพจน์ นวลช่วย
21. นางสาวอัจฉรา รัตนวิเชียร
3. นางสาวปรียานุช ทองลี่
6. นางสาวพรพิมล วงศ์วานิช
9. นางสาวสุดาวรรณ มีเพียร
12. นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์
3. นางสาวนัฎฐา หาญทนงค์
6. นางสาวรัชนี จงไกรจักร

ปวส. 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
1. นางสาวเนตรนภา เสืออินโท 2. นางสาวมะลิ ประทีปแก้ว
4. นางสาวสุภาพร สันติรัตนพงษ์
ปวส. 1 สาขาวิชานวดแผนไทย
1. นางสาวขวัญดาว ใจอารีย์
2. นายณัฐพล แก้วกระจ่าง
4. นางสาวสุฑามาศ ปานสุข
ปวส. 1/1 สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ
1. นางสาวจันทร์จิรา วรรณกลัด 2. นางสาวปิยะนา ศรีรักษา
4. นางสาวอริสรา ตรีรัตน์
5. นางสาวกาญจนา กว้านเมธากุล
ปวส. 1/2 สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ
1. นางสาวดารณี ขําปรางค์
2. นางสาวพิจิตรา เจี้ยงสุวรรณ
4. นางสาวพวงทิพย์ หนูคลัง
5. นางสาวพัชรินทร์ บัวอ่อน
7. นางสาวเรวดี ซั่นกุล
8. นางสาววรรณภา จิตประไพ
10. นางสาวเสาวนี แก้วพิชัย
ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1. นางสาวขนิษฐา สวนกูล
2. นางสาวจิราภรณ์ แก้วเกิด
4. นางสาวนาฎอนงค์ มัชฌิม
5. นางสาวบุศย์รัตน์ บุญเพชร
7. นางสาววรรณนภา ศรีสวัสดิ์ 8. นางสาววรรณิศา ชูแก้ว
10. นางสาวสุพัตรา หนูขาว
11. นางสาวสุภาวรรณ์ สมนิล
ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้า
1. นางสาวกิตติยา ชุ่มเผือก
2. นางสาวฑิฆัมภรณ์ สมนิล
4. นางสาวนฤมล คงภักดี
5. นางสาวนวลน้อย ชูเชิด
7. นางสาวเบญจพร พัฒนม้วน 8. นางสาวเพ็ญประภา ดําคล้ํา
10. นางสาวรัตนพร เกษบุรี
11. นางสาวรัตนวรรณ เกษบุรี
13. นางสาวสุพัตรา แซ่ลิ้ม
14. นางสาวเสาวณี สมบัติแก้ว
16. นางสาวอริสา ประเสริฐ
ปวส. 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
1. นางสาวเกษฎา รู้สิ้น
2. นายคเณศวร นามมูลนาค
4. นางสาวฐณาภรณ์ จิรสัตย์สุนทร 5. นางสาวประภัสรา เสาวคนธ์
7. นายพรนรินทร์ พุ่มอินทร์
8. นายภาณุพงค์ อินทรโชติ
10. นางสาวศุภางคนาง อดิเทพสถิต 11. นางสาวหนึ่งฤทัย ฮวดช่วย
ปวส. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
1. นายเกรียงไกร ใจงาม
2. นายฐานนท์ ทองพันธ์
4. นายธนวัฒน์ พลอยบํารุง
5. นางสาวปรียาภรณ์ พุทธกาล
7. นางสาวสุวดี พัฒน์มาก
8. นางสาวอัจฉรา แก้วประสิทธิ์

3. นายวีระพงศ์ ปลืม้ พัฒน์
3. นางสาวรัชฎา วงค์อนัน
3. นางสาวพัชราภรณ์ คงศรี
3. นางสาววิยะดา ภูมิไชยา
6. นางสาวพัชรี รัชชะ
9. นางสาวสุจิรัตน์ ปรีชา
3. นางสาวธนาพร ทองถึง
6. นางสาวปิ่นฤทัย สุขศรีนวล
9. นางสาวสุนิสา แซ่ลมิ้
12. นางสาวอรอุมา ชูแก้ว
3. นายนเรนทร์ฤทธิ์ ชูลี
6. นางสาวบุปผา คงด้วง
9. นางสาวยุเพ็ญพักตร์ มือเพชร
12. นางสาวรัตนา นิสรา
15. นางสาวอริษา ศรีโชติ
3. นางสาวชลธิชา ซูกองปาน
6. นางสาวปิยาภรณ์ หนูแก้ว
9. นางสาวสุนันทา ภวเวช
3. นางสาวทิพวรรณ ถาพร
6. นายยศวิน แซ่ฉ่งิ

2.4 เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
เป้าหมายความสําเร็จ
1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ
2. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
3. หาแหล่งเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือในการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น
2.4.2 การพัฒนาผู้เรียน
1. ผู้เรียนผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ตาม
สาขาวิชาได้หลากหลาย
2. ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
3. ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนมี
ผู้ประกอบการใหม่ทุกประเภทวิชา
2.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
สอน
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สถานประกอบการ
2.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน โครงงานทาง
1. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
โครงงานได้หลากหลาย
2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ในระดับชาติ จํานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น
2.4.5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
1. กําหนดให้มกี ารบริการวิชาชีพแก่ชุมชนครบทุก
และสังคม
สาขาวิชา
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับสาขาอาชีพ
2.4.6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้
1. มีสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพิ่มขึ้น
2. แผนกวิชาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอและเหมาะสม
ด้าน
2.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้าน
2.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.4.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา

เป้าหมายความสําเร็จ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษา
อบรม พัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นทุกคน
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการอย่าง
หลากหลายเพิ่มขึ้น
1. มีสถานประกอบการและชุมชน ร่วมในการจัด
การศึกษา จํานวนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายสถานประกอบการ ผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษา

2.5 เป้าหมายความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา
2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
2.5.1 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
2.5.2 ความเสีย่ งด้านการทะเลาะวิวาท
2.5.3 ความเสีย่ งด้านสิ่งเสพติด
2.5.4 ความเสีย่ งด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร
2.5.5 ความเสีย่ งด้านการพนันและการมั่วสุม

เป้าหมายความสําเร็จ
มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกด้าน

2.6 แผนกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
2.6.1 จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผู้สําเร็จการศึกษามีความรูด้ ้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์
1. ติดตาม/หาข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและ
ศึกษาต่อ
2. วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาสภาพปัญหา
3. ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของ 1. จัดหลักสูตรสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้เรียนและเอื้อต่อการประกอบอาชีพ
สถานประกอบการ
2. ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมกําหนดหลักสูตร

เป้าหมายการพัฒนา
3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์
1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะห์อาชีพ
และมาตรฐานสมรรถนะ
2. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
ในแต่ละระดับ
3. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพพื้นฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4. ประเมินผลตามสภาพจริง

4. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

1. จัดแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
2. ส่งเสริมให้องค์การนักศึกษาเป็นเครือข่ายสําคัญ
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

5. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี มีน้ําใจ รัก
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. บูรณาการเรื่องสุขภาพและกีฬา
2. จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
3. จัดตั้งชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกได้ตามความสามารถของตนเอง
4. จัดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

2) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
และความคล่องตัว

1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนร่วมกันในการดําเนินงาน การนิเทศ
และกํากับ ติดตาม

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา

1. จัดให้มีระบบเครือข่ายการบริหารงานใน
สถานศึกษา
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

เป้าหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
3. แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกัน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช้ IT

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน
โดยเน้นผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

3) ด้านพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสร้าง
เครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา

4) ด้านสภาพแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียน การสอน

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานที่ให้ความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติงานเป็นสําคัญ
2. มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล

ยุทธศาสตร์
1. สํารวจข้อมูลเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา
2. สร้างความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ให้สถานประกอบการ ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรและจัดการศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยให้กับ
ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน

ยุทธศาสตร์
1. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
3. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

2. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณ
สถานศึกษา ให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
ด้วยกิจกรรม 5 ส.

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย

1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จัดวางระเบียบป้องกันอุบัติภัย เพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

5) ด้านการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
เป้าหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์
1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการเรียนการสอน และปฏิบตั ิงาน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบ กําหนดขั้นตอนการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อให้
ทุกแผนกและงานได้ทราบร่วมกัน

2.6.2 ด้านการพัฒนาครู เพือ่ ยกฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เป้าหมายการพัฒนา
พัฒนาครู ให้มีคุณสมบัติ และลักษณะที่
สอดคล้องกับภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. สํารวจข้อมูลพืน้ ฐาน และความต้องการในการ
พัฒนาครู
2. จัดทําแผนพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้าน IT การสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ทักษะชีวิต

เป้าหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจใน
การทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5. ประเมินผลและพัฒนาครู
6. เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ ของบุคลากร
และสถานศึกษาดีเด่น

2.7 เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาได้กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ม าใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย ดังนี้
1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความรู้และทักษะวิชาชีพการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เทียบโอนฯ
1.3 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
1.4 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.5 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
1.6 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1.7 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตร สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
1.8 ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ

เป้าหมายการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 9. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13. ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน

ยุทธศาสตร์
1.9 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน
1.10 วางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2. มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 14. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 15. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
บูรณาการ
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 16. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ของตลาดแรงงาน
คุณภาพการสอนของผู้สอน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดย
ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการ
ตามศักยภาพ
สอนอย่างเหมาะสม
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอ
ในแต่ละสาขาวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 18. ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 19. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 20. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 21. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 23. ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 24. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 25. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 26. จํานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการพัฒนา
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 27. อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 28. อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน

2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่
ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ และ
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 29. จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครู
ที่ปรึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดให้กับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 31. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. มุ่งพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียน อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 34. จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 35. ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ

4. มุ่งพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสูส่ ังคม ดังนี้
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่
กําหนด

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 36.
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 37. จํ า นวนนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิ จั ย โครงงาน ที่ มีประโยชน์ ท างวิ ช าชี พ /หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน ต่องบดําเนินการ

5. มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา
ดังนี้
5.1 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอนและผู้เรียนในเรื่อง
การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสู่การ
แข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 39. จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ 5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้าง พัฒนา และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานให้
งานวิจัย และโครงงาน
สอดคล้องกับแผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของ
สถานศึกษา
5.3 หาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ทั้งของผู้เรียนและผู้สอนทุกโอกาส
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 41. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

6. มุ่งพัฒนาภาวะผู้นําและการจัดการโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
6.1 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใน
การผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 43. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

7. มุ่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนี้
7.1 จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ตอนที่ 3
การดําเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่ 3
การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

วิสัยทัศน์ “ มุ่งเน้นคุณธรรม

ใฝ่ธรรมะ
น้อมนําวิชา

สามัคคี

มีวินัย ”

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาท้องถิ่น ”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถประกอบอาชีพได้
ด้วยความมั่นใจ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาทรัพยากร ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านการกํากับ
ตรวจสอบ และรายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
โดยดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
3.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

เป้าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น 1. ติดตาม สํารวจความพึงพอใจ
เลิศด้านทักษะวิชาชีพและ
ของสถานประกอบการที่มี
วิชาการ
ผู้สาํ เร็จการศึกษาเข้าทํางาน

ด้าน

3.2.2 การพัฒนาผู้เรียน

3.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา
3. หาแหล่งเงินทุนและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

2. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้ใช้ IT ได้
3. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน คิด
ค้นคว้า สร้างวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาอาชีพ
อย่างหลากหลาย
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. ประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเลิศ
1. ทําความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา
1. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพิ่มขึ้น
2. กระตุ้น สนับสนุนให้คิดค้น
และส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติได้
หลากหลายชิ้นงาน

1. ผู้เรียนผลิตนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาวิชาที่เรียน
2. ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ
3. ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน
ตลอดจนมีผู้ประกอบการใหม่ทุก
ประเภทวิชา
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ

3.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน 1. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานได้
นวัตกรรมและงานวิจัย
อย่างหลากหลาย
2. เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานใน
ระดับชาติ จํานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น

ด้าน
3.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม

เป้าหมายความสําเร็จ
1. กําหนดให้มกี ารบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชน ครบทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับสาขาอาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. แผนกวิชาวางแผนดําเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให้
สอดคล้องกับสาขาอาชีพ
2. กําหนดการบริการวิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ 1. มีสถานประกอบการในการจัด 1. ประสานและทําความร่วมมือ
แหล่งการเรียนรู้
การศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น กับสถานประกอบการให้มี
2. แผนกวิชาพัฒนาสื่อการเรียน จํานวนหลากหลายสาขาอาชีพ
2. แผนกวิชาเร่งรัด จัดหา พัฒนา
การสอน จัดหาเครื่องมือ
สื่อการเรียนการสอน และ
อุปกรณ์ ให้เพียงพอและ
เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
เหมาะสม
3.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. วางแผนจัดทําโครงการในการ
ฝึกอบรมบุคลากร ทั้งภายในและ
ทางการศึกษา
ได้รับการศึกษา อบรม พัฒนา
ความรู้เพิ่มขึ้นทุกคน
ภายนอกสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงาน 2. เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรจัดทําผลงานทาง
ทางวิชาการ อย่างหลากหลาย
วิชาการ
เพิ่มขึ้น
1. ประสานงานกับ
3.2.8 การสร้างเครือข่ายความ 1. มีสถานประกอบการและ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ชุมชน ร่วมในการจัดการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
องค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมมือใน
จํานวนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายสถานประกอบการ การจัดการศึกษา
2. ประสานงานสร้างเครือข่าย
และผู้ปกครองในการจัด
สถานประกอบการ และ
การศึกษา
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

3.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรฐานการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน

เป้าหมายความสําเร็จ

3.3.1 ความเสีย่ งด้านความ
มีความเสี่ยงไม่เกิน
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
ร้อยละ 10 ในทุกด้าน
บุคลากรภายในสถานศึกษา
3.3.2 ความเสีย่ งด้านการทะเลาะ
วิวาท
3.3.3 ความเสีย่ งด้านสิ่งเสพติด
3.3.4 ความเสีย่ งด้านสังคม เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3.3.5 ความเสีย่ งด้านการพนัน
และการมั่วสุม

มาตรการป้องกันและควบคุม
1. มาตรการด้านป้องกัน
1.1 จัดให้มคี รูที่ปรึกษาประจําทุก
ชั้นเรียน
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษา
ในปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา สัปดาห์ละ 1
ครั้ง หรือมากกว่า
1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนต้อง
แจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเป็นทางการ
เมื่อนักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดต่อกัน
เกิน 1 สัปดาห์ เพื่อร่วมมือกันติดตามดูแล
1.4 กําหนดให้นักเรียนนักศึกษาต้อง
เข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจํานวนครั้งที่มีกิจกรรม
หน้าเสาธง
1.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
และตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อจํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป็นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

ด้าน

เป้าหมายความสําเร็จ

มาตรการป้องกันและควบคุม
2. มาตรการด้านการพัฒนาผู้เรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูป
ของกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ชมรม
วิชาชีพ
2.2 จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ค่ายคุณธรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ลูกเสือ
2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดการสอนวิชา
เพศศึกษา
2.4 ประกาศยกย่องชมเชยนักเรียน
นักศึกษา ที่กระทําคุณงามความดี เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
3. มาตรการด้านแก้ไขปัญหา
3.1 งานปกครองเชิญผู้ปกครองมา
เพื่อร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษ
นักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบของ
สถานศึกษา
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
3.4 ประสานกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน

3.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางศรีไพร ภาราทอง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แย้มศรี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางมาลี ว่องเกษฎา

หัวหน้างานบุคลากร
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
หัวหน้างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางฤดี เพชรมณี
หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
หัวหน้าั งานพัสดุ
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ์ เรียบร้อย

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
หัวหน้างานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แข่งขัน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน
แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายชนัญญา สุวรรณวงศ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางชลลดา มีเพียร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
นายแสนดี เบญจพงศ์

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

3.5 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
3.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. 2549)
1) กําหนดงานประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัด
การศึกษาทุกส่วนงาน
2) พัฒนาสารสนเทศให้ครอบคลุมด้านบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต สู่คุณภาพอย่างยั่งยืน
4) หาแหล่งเงินทุนภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนและนํามาเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
ได้อย่างทั่วถึง เพื่อจัดทําโครงการขออนุมัติ
เงินทุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมให้มากขึน้
6) จัดคณะกรรมการการประเมินข้อสอบ เพื่อ
จัดทําข้อมูลมาพัฒนาจัดทําข้อสอบให้มี
มาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
3.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
(พ.ศ. 2552)
1) ส่งเสริมการประกวดโครงงานของผู้เรียน
ในระดับแผนกวิชา เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการคิด และทักษะทางวิชาการของ
ผู้เรียน

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- โครงการปรับปรุงห้องระบบเครือข่ายสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนพัฒนา
การศึกษาระยะยาว
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา สํานักงาน
ปรับปรุงระบบประปา และไฟฟ้า

- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
- โครงการคุณธรรมนําความรู้
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

- โครงการส่งเสริมการจัดทําสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2) พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ ในเชิง
คุณภาพโดยเฉพาะเป้าหมายผู้เข้าเรียน
และสาขาวิชาที่ต้องการ โดยความร่วมมือ
กับพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือจัดหางาน
จังหวัด
3) จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

3.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา (พ.ศ. 2553)
1) จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
สาขาวิชาที่ขาดครูที่มีคุณวุฒดิ ้านวิชาชีพ
ในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนมาก

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
- โครงการฝึกอาชีพตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ
- โครงการขยายบทบาทซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
- โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ
- โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน และอื่น ๆ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ
สํานักงาน

- มีแผนรองรับอัตราการเพิ่มของครูแผนกวิชาต่าง ๆ
เพื่อรองรับจํานวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพัฒนาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
2) จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่อง - ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับจัดการ ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอต่อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียน
ผู้เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
3) จัดหางบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา - โครงการส่งเสริมการจัดทําสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน อย่างพอเพียงกับครู - โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมิน
และผู้เรียน ในแต่ละสาขาวิชา
ภายนอก

ตอนที่ 4
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้

ตอนที่ 4
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้อกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียน และผูส้ ําเร็จการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
ข้อกําหนดที่

1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี

ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
ตามชั้นปี โดยระบุว่าผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
4

ความพยายาม ผู้สอนได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ มีทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัย
ในชั้นเรียน
สัมฤทธิผล

ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร พ้ น ส ภ า พ ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปีตามสาขาวิชา มีจํานวนทั้งหมด 3,172 คน ผ่านเกณฑ์
2,851 คน คิดเป็นร้อยละ 89.88 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ความตระหนัก ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เมื่อเทียบกับผู้ยื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพใน
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
ความพยายาม ครู ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นการสอนแบบเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของ
หลักสูตรตามที่ผู้เรียนยื่นคําร้องขอเทียบโอนฯ ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา

สัมฤทธิผล

ผู้เรียนยื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 33 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.82 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้

ตัวบ่งชี้ที่ 3

ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

ความตระหนัก ครู ผู้ ส อนกํ าหนดให้ ผู้ เรี ย นในแต่ ล ะชั้ น ปี แต่ ล ะสาขาวิ ช าที่ จั ด ทํ า ผลงาน นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ และ/
หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในแต่ละภาคเรียน
ความพยายาม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะในการเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมาย
ให้ทําการค้นคว้า เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ประกอบกับวิชาอื่น ๆ
โดยจัดทําเป็นผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ/หรือ โครงการวิชาชีพ
สัมฤทธิผล

ผู้เรียนที่ สามารถประยุ กต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 542 ผลงาน จํานวนผู้เรียนที่
จัดทําผลงาน 1,714 คน จากจํานวนผู้เรียนทั้งหมด จํานวน 1,834 คน คิดเป็นร้อยละ
93.46 มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.3 ทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 4

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ความตระหนัก สถานศึก ษาจัดครู ผู้ส อนพัฒ นาผู้เรี ย นให้มี ทัก ษะด้า นการฟั ง การอ่ าน การเขี ยน และ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
หลั กสูตรในแต่ละประเภทวิ ชา สาขาวิช า สาขางาน จํ าแนกตามชั้ นปี โดยคิด จากผู้ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้เกรดไม่ต่ํากว่า 2.00 เทียบ
จากผู้ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี
ความพยายาม ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นเรียน มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน จาก
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และอินเทอร์เน็ต มีการบริการให้ผู้เรียนตลอดวันที่เปิดทําการ

สัมฤทธิผล

ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษา ต่างประเทศ จากผู้เรียนทุกระดับชั้นปี แต่ละสาขาวิชาทั้งหมด 8,105 คน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จํานวน 6,036 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.48 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ข้อกําหนดที่

1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 5

ร้ อ ยละของผู้เ รีย นที่มีค วามสามารถใช้ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยีที่จํ า เป็น ในการศึก ษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การเขียนแผนด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี โดยคิดจากผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้า เทียบจากผู้ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เกรดไม่ต่ํากว่า
2.00 เทียบจากผู้ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี
ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับ เรียนรู้ ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีที่
จําเป็น ในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
สัมฤทธิผล

ผู้เรียนมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม จากผู้เรียน 6,284 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,317 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6

ร้อยละของผู้เรี ยนที่มีคุ ณธรรม จริยธรรม ค่า นิยมที่ดีงามในวิ ชาชีพ มีบุค ลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความตระหนัก สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยครูได้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ฝึกให้มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เกี่ยวข้อง
กับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยคิดจากนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา และ
พิจารณาจาก
1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย เช่น การแต่งกายตามระเบียบ การเข้าแถวหน้าเสาธง ไม่ทุจริตในการสอบ
ไม่ลักขโมย ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการพนัน เป็นต้น

2. การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การทํางานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น พูดจาสุภาพ เป็นต้น
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
ความพยายาม สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้สอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวิชา
3. ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมทํางาน มีความรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผเู้ รียน เช่น อบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่าย
คุณธรรม กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
5. ส่งเสริมการมีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน
6. มีระบบครูที่ปรึกษาอบรมดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และประสานผูป้ กครองสม่ําเสมอ
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
7. งานปกครอง สร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม
จริยธรรม ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
8. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสร้างความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแก่ผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
สัมฤทธิผล

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยคิดจาก
1. งานปกครองสรุปผู้เรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมเข้า
แถวหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 2,127 คน คิดเป็นร้อยละ 68.95
2. งานปกครองสรุปผู้เรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแต่งกายตามระเบียบ ตลอดปี
การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 2,963 คน คิดเป็นร้อยละ 96.05
3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปีการศึกษา จํานวน
1 ครั้ง มีผู้ไม่เกีย่ วข้องสารเสพติด จํานวน 2,710 คน คิดเป็นร้อยละ 95.05
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรม 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 2,739 คน คิดเป็นร้อยละ 88.78
ดังนั้น สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาที่มผี ู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม คิดเป็นร้อยละ 87.21 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดทําโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
ความพยายาม ผู้สอนได้ดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
สัมฤทธิผล

ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตาม
หลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ โดยเที ยบจากผู้ เรี ยนแรกเข้ าของแต่ ละสาขาวิ ชา
จํานวน 1,083 คน ผ่านเกณฑ์ จํานวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 55.86 มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 8

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดทําโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
ความพยายาม ผู้สอนได้ดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
สัมฤทธิผล

ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเทียบจากผู้เรียนแรกเข้าของแต่ละสาขาวิชา จํานวน
440 คน ผ่านเกณฑ์ จํานวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 9

ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็จ การศึกษาหลั กสู ต รประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ที่ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดให้แผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
นักเรียนนักศึกษาได้รับ การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา

ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดําเนินการสอนตาม
มาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการ
ตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
3. ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมา
ทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัมฤทธิผล
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา มีจํานวน 605 คน
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดให้แผนกวิชาชีพ มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
นักเรียนนักศึกษาได้รับ การประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดําเนินการสอนตาม
มาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการ
ตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
3. ทุกสาขาวิชาจัดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมา
ทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัมฤทธิผล

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แต่ละสาขาวิชา มีจํานวน
358 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบ่งชี้ที่ 11

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ อิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ความตระหนัก เมื่อนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี แยกข้อมูล
แต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข้อมูลให้
แผนกวิชา โดยคิดเป็นร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ความพยายาม 1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา สู่การปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน
กิจกรรมต่อไปนี้ - ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME 2 )
- ส่งเสริมอาชีพอิสระ
- การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ
3. จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนตามอาชีพที่เหมะสม
4. ผูส้ อนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะ/ปฏิบัติ
จากประสบการณ์จริง และได้รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู้สอน
13

14

สัมฤทธิผล

ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 จํานวน 809 คน ติดตามได้ 731 คน ได้งานทํา
จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 ศึกษาต่อ จํานวน 670 คน คิดเป็นร้อยละ
82.82 ของจํานวนที่ติดตามได้ ดังนั้น รวมผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี จํานวน 731 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.36 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.8 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
กรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข และสิ่งเสพติด เป็นต้น

ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการโดยงานวิจัย ฯ สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์
ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เป็นต้น ส่งไปยังสถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษา ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
สัมฤทธิผล

สถานประกอบการมี ค วามพึงพอใจต่อผู้ สําเร็จ การศึ กษา มี ค่าเฉลี่ย 4.19 มี ผ ลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

1.9 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน
ความตระหนัก ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน
ตลอดปีการศึกษา
ความพยายาม ครูผู้สอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มอบหมายให้ผู้เรียนประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนตลอด
ปีการศึกษา ส่วนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย์บ่มเพาะ งานส่งเสริม
ผลิตผลและประกอบธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้และเขียนแผนธุรกิจ เพื่อประกอบอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนทั้งหมดที่เรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีจํานวน 710 คน และอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จํานวน 280 คน รวมทั้งหมด 990 คน สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตาม
แผนธุร กิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน จํานวน 904 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
3. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถ ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
การปฏิ บั ติ ง านอาชี พ อย่ า งเป็ น
ระบบ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ในการสื่อสารด้าน การฟัง การอ่าน ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นใน ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง


1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่กําหนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี ร้อยละ
89.88
ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ 
เรียนรู้ ร้อยละ 81.82

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบ ร้อยละ
93.46
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้าน
การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษา ต่างประเทศ ร้อยละ 74.48
ผู้เรียนมีความสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ
84.61
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ร้อยละ 87.21
ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ร้อยละ 55.86

ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59











ตัวบ่งชี้
8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
9. ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เกณฑ์เชิงปริมาณ
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน
ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 81.36

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
99.84
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
10. ร้อยละของผูส้ ําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 100
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําใน
11. ร้อยละของผูส้ ําเร็จ
ระดับดี ร้อยละ 60 – 100
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
การศึกษาที่ได้งานทําใน
ระดับพอใช้ ร้อยละ 50 – 59
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 – 49
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ร้อยละ 90.36
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 – 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 3.50 – 3.99 ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.00 – 3.49 ของผู้สําเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
4.19
ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ระดับดี ร้อยละ 61 – 100
13. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่าง
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ ระดับพอใช้ ร้อยละ 50 – 60
เรียน คิดเป็นร้อยละ 91.31
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 – 49
มีรายได้ระหว่างเรียน
รวม
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
ระดับดี ร้อยละ 75 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง
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1 1
ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
4. ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน
5. ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
6. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี
7. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
9. ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
10. ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
11. ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึ กษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้ มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ข้อกําหนดที่

2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก 1. สถานศึกษาได้ มี การกํ าหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบั ติ งานในการเปิ ดสอน
หลักสูตรแต่ละระดับของสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการเปิด
สอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส.
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพ และสภาพท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี งานอาชีพ และท้องถิ่น มีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ความพยายาม

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน
และท้ อ งถิ่ น โดยดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือ
แผนการเรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช้

สัมฤทธิผล

1. ครูผู้สอนทุกรายวิชามีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ระดับ ปวช. จํานวน 14 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 13 สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100 และปฏิบัติครบทุกข้อ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม ให้ผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การใช้ สื่อ การเรีย นรู้ การวั ด ประเมิ น ผลอย่ า งหลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน และการ
ประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ความพยายาม สถานศึกษากําหนดให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ ส่งผ่านหัวหน้า
แผนกทุกภาคเรียน
สัมฤทธิผล

จํานวนรายวิชาที่ มีสอนในปีการศึกษา จํานวน 2,159 รายวิชา รายวิชาที่มีการเขี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ จํานวน 1,361 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 63.03 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
ความตระหนัก ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ คุ ณ ภาพการสอนของผู้ ส อนในด้ า นต่ า ง ๆ ความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน
การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น
ความพยายาม งานวิจัยพัฒนาฯ จัดทําเครื่องมือ ประเมินการสอนของครูเป็นแบบสอบถามแล้ว
มอบหมายให้ นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผู้สอนทุกรายวิชา และทุกภาคเรียน
สัมฤทธิผล

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.90
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณทัง้ หมด และจ่ายจริง
ความพยายาม 1. ได้รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (งบอุดหนุน – พื้นฐาน)
สําหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยแจ้งให้ฝ่ายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานพัสดุ ทราบ

3. ฝ่ายแผนงานฯ และงานวางแผนฯ ประชุมแจ้งหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อจัดสรรค่าวัสดุฝกึ
ของแต่ละแผนก แยกระดับ ปวช. และ ปวส.
4. หัวหน้าแผนกวิชา นํายอดจัดสรรวัสดุฝกึ ของแผนกไปจัดสรรตามรายวิชา และแจ้ง
ครูผสู้ อนรับทราบและให้ดําเนินการจัดทําส่งเสริมผลผลิต (สผ 1) ตามขั้นตอน
5. ครูผสู้ อนทํารายงานส่งเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
6. งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกึ อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 7.08
ของงบดําเนินการทั้งหมด มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

ข้อกําหนดที่

2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จํานวนเครื่องได้เพียงพอกับผู้เรียนใน
ห้องปฏิบัติการ
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานใน
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร์ สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเพียงพอ
ความพยายาม สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ห้องเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 40 เครื่องต่อห้อง มี 6 ห้องเรียน จํานวน 30 เครื่องต่อห้อง มี 1 ห้องเรียน
รวมมีคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 270 เครื่อง ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเข้า
มาฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งละ 40 คน และ 30 คน ต่อห้องเรียนตามจํานวน
ผู้เรียนในแต่ละครั้ง
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ตามอัตราส่วนผู้เรียน :
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น 1 คน : 1 เครื่อง มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้แก่ หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้ํา ฯลฯ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติ โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การศึกษาที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังนี้
1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
2. มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใช้
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติ
4. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน และ
พื้นที่ฝึกปฏิบัติ
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติ เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ปฏิบัติได้ทุกข้อ มีผลการประเมินอยู่ในในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความตระหนัก ความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริ การ ได้ แ ก่ ห้องสมุด ศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษ และห้องอินเตอร์เน็ต ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัด
ให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และข้อมูลการ
ใช้งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น
3. สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดศูนย์วิทยาบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติได้ทุกข้อ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ความตระหนัก ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรื อ เหมาะสมในการใช้ ง านและความทั นสมั ย ของครุ ภั ณฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการ และมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมิน
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ปฏิบัติได้ทุกข้อ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิง่ อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้วางแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. มอบหมายหน้าที่นักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นที่ส่วนรวมของสถานศึกษา
2. คําสั่งแต่งตั้งผู้สอน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย บริเวณชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับเป็นที่
พักผ่อนของผู้เรียน
4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบป้องกันมีความปลอดภัย
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้
1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นทีส่ ่วนรวมของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มอบหมายให้ครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ก่อน – หลัง เข้าห้องเรียน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผ่อนและจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ เพื่อเป็นที่พักผ่อนของผู้เรียน
5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษา ได้ปฏิบัติ จํานวน 13 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

2.6 พัฒนาบุค ลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่ เกี่ยวข้ องอย่ างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 23

ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความตระหนัก 1. สถานศึกษาได้จัดทําคําสั่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต่อ
2. บุคลากรทีไ่ ด้เข้ารับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รายงานให้สถานศึกษาทราบ
ความพยายาม บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหน้าที่รับผิดชอบในรูปแบบของ
การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต่อ
อย่างสม่ําเสมอ ทั้งที่จัดภายในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอกจัด ตลอดปีการศึกษา
สัมฤทธิผล

บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 100
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ และทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอืน่ ๆ ทั้งภายในและภายนอก
เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็น
ต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการดําเนินการ ดังนี้
1. การระดมทรัพยากร บุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้ จํานวน 158 ครั้ง
2. การสนับสนุนเงินเพื่อให้การจัดการศึกษา จํานวน 12 ครัง้ เป็นเงิน 23,362,299.35 บาท
3. หน่วยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท
4. มีการประสานการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมกัน จํานวน 28 ครั้ง
สัมฤทธิผล

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 199 ครั้ง มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก 1. สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
2. สํารวจสถานประกอบการ ประสานความร่วมมือในการจัดการฝึกงานของนักเรียน
นักศึกษาระบบปกติ
3. รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี
ความพยายาม 1. ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการ
จัดการฝึกงานในระบบปกติ และฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี
2. สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นจํานวนมาก
3. สถานประกอบการแจ้งความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวิชา ฝึกงานทุกภาคเรียน
4. วางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการได้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
5. สถานประกอบการได้รับนักศึกษาฝึกงาน ตามจํานวนที่ต้องการ
6. นักศึกษาทุกคนได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรก่อนสําเร็จ
การศึกษา
สัมฤทธิผล

จํานวนสถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝึกงาน รวมเป็น 308 แห่ง
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการ
พัฒนาผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาสรรหาผู้สอนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความชํานาญ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ในการพัฒนาผู้เรียน
ความพยายาม ทุกสาขาวิชาจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้มีความรู้จาก
หน่วยงาน ภายนอก และชุมชน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการเป็นวิทยากร ให้
ความรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งปีการศึกษา
สัมฤทธิผล

สถานศึกษามีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการ
พัฒนา ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน ต่อ ชั่วโมง ต่อ ภาคเรียนขึ้นไป จํานวน 158 ครั้ง 369
คน 651 ชั่วโมง โดยจัดหาครบทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษามีผสู้ อนที่เป็นข้าราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจ้างทีส่ ถานศึกษาทํา
สัญญาจ้าง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนต่อจํานวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา
ความพยายาม สถานศึกษามีผสู้ อนที่มีคุณวุฒดิ ้านวิชาชีพทั้งหมด 69 คน สาขาวิชาที่เปิดสอน จํานวน
13 สาขาวิชา จํานวนผู้เรียนมีทั้งหมด 3,172 คน คิดอัตราส่วนโดยภาพรวม ผู้สอนต่อ
ผู้เรียน 1 : 45
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผูส้ อน 1 คน
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน จํานวน 6 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 46.16
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีจาํ นวนผู้สอนที่เป็นข้าราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจ้างที่
สถานศึกษา ทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ต่อจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษามีครูประจํา 73 คน ครูจ้างสอน 26 คน รวม 99 คน จํานวนนักเรียน
นักศึกษา ทั้งหมด 3,172 คน
สัมฤทธิผล

อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน คิดเป็น 1 : 32 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ปรับปรุง

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

14. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับดี ร้อยละ 76 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 75
ที่มีคุณภาพ
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
15. ร้อยละของแผนการจัดการ
ระดับดี ร้อยละ 76 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 75
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59
16. ระดับความพึงพอใจของ
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 – 5.00
ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 3.5 – 3.99
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ระดับปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.00 – 3.49
ผู้สอน
17. ร้อยละของงบประมาณที่
ระดับดี มากกว่าร้อยละ 15
สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝึก อุปกรณ์ ระดับพอใช้ ร้อยละ 10 - 15
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ระดับปรับปรุง น้อยกว่า
ร้อยละ 10
อย่างเหมาะสม
18. ระดับความเหมาะสมและ
ระดับดี ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 1
พอเพียงของระบบคอมพิวเตอร์
คน : 1 เครื่อง
ระดับพอใช้ ผู้เรียน :
ในแต่ละสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เครื่อง
ระดับปรับปรุง ผู้เรียน :
คอมพิวเตอร์ 3 คน : 1 เครื่อง
19. ระดับความเหมาะสม ในการ ระดับดี ปฏิบัติได้ทุกข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 – 3
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ ข้อ 1 - 2
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัด ระดับดี ปฏิบัติทุกข้อ
ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชา ระดับพอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ของสถานศึกษา ร้อยละ
100 และปฏิบัติครบทุกข้อ
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ
63.03
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของครูผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ย 3.90
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
7.08 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับความเหมาะสมและพอเพียง
ของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์
1 คน : 1 เครื่อง

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง










ระดับความเหมาะสม ในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด ปฏิบัติได้ทุกข้อ

ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชา
ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ปฏิบตั ิทุกข้อ

ตัวบ่งชี้
21. ระดับความเหมาะสมในการ
จัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
22. ระดับคุณภาพการจัด
ระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม สิง่ อํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
23. ร้อยละของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
24. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ระดับดี ปฏิบัติทุกข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 – 4
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1 – 3
ระดับดี ร้อยละ 71 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 70
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 59

ความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ปฏิบัติทุกข้อ

ระดับดี ร้อยละ 90 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 75 - 89
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 74

ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา ทุก
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
บุคลากรภายในสถานศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ ร้อยละ 100

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง





จํานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดม 
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน
199 ครั้ง

25. จํานวนสถานประกอบการ
ระดับดี 20 แห่งขึ้นไป
จํานวนสถานประกอบการที่มีการ
ที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
ระดับพอใช้ 15 - 19 แห่ง
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ระดับปรับปรุง 1 - 14 แห่ง
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ระบบปกติ จํานวน 308 แห่ง
ระดับดี ร้อยละ 90 - 100
ทุกสาขาวิชาที่มีการจัดหา
26. จํานวนคน - ชั่วโมง ของ

ระดับพอใช้ ร้อยละ 75 - 89
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 74
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการพัฒนา
ผู้เรียน 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ
ผู้เรียน
100
27. อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มี ระดับดี ร้อยละของสาขาวิชา 100 สาขาวิชาที่ผู้สอนประจํามีคุณวุฒิ
คุณวุฒิ ด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน ในแต่ ระดับพอใช้ ร้อยละของสาขาวิชา ทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์
ละสาขาวิชา
50 - 99
ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35
ระดับปรับปรุง ร้อยละของ
คน จํานวน 6 สาขาวิชา จาก 13
สาขาวิชา 1 - 49
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 46.16
ระดับดี 25 ครั้งขึ้นไป
ระดับพอใช้ 20 - 24 ครั้ง
ระดับปรับปรุง 1 - 19 ครั้ง



ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อ
28. อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อ ระดับดี ผู้สอน 1 คน ต่อ
ผู้เรียน คิดเป็น 1 : 32
ผู้เรียน
ผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน
ระดับพอใช้ ผู้สอน 1 คน ต่อ
ผู้เรียน 25 - 30 คน
ระดับปรับปรุง ผู้สอน 1 คน ต่อ
ผู้เรียนมากกว่า 30 คน
รวม
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง
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2 3
ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น
1.
2.
3.

ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
6. ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
7. ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8. ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
10. ตัวบ่งชี้ท่ี 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการ
พัฒนาผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้ มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน
2. ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
3. ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
4. ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
5. ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้อกําหนดที่

3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแล ติดตามให้
คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา
นอกเหนือ จากการที่ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยกําหนดให้ครูที่ปรึกษา
พบนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบันทึกการพบครูที่ปรึกษาส่งงาน
ปกครองในสัปดาห์ถัดไป
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้
1. ครูทุกคนมีคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา
2. จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของครูทปี่ รึกษา
3. ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา ทุกสัปดาห์
4. จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
5. มีการเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน
6. สรุปรายงานผลการพบทีป่ รึกษาของครูทุกคนต่อสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
7. สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
สัมฤทธิผล
ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนทุกสาขาวิชาตลอดปีการศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 34 ครั้ง
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 30

จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให้บริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า
เฮโรอีน เป็นต้น ให้แก่ผู้เรียนทั้งหมด โดยจัดตลอดปีการศึกษา
ความพยายาม

สถานศึกษาได้ดําเนินการโดยงานสวัสดิการพยาบาล จัดให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนตรวจ
สุขภาพ ประจําปีทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และงานโครงการพิเศษได้ดําเนินการ
ตรวจสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 1 ครั้ง จํานวน 2,710 คน
ต่อผู้เรียน ทั้งหมด 2,851 คน คิดเป็นร้อยละ 95.05 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 31

ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

ความตระหนัก ผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือใน
กรณีอื่น เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา
เดียวกัน
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการดังนี้
1. งานทะเบียนรับใบคําร้องจากผู้ประสงค์ลาออกพร้อมแจ้งเหตุผล
2. ครูที่ปรึกษา แจ้งผู้เรียนทีข่ าดติดต่อกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพ้นสภาพ
3. งานทะเบียนรวบรวมข้อมูลจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละ
ปีเพื่อประกาศพ้นสภาพ
สัมฤทธิผล

ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า โดยมีผู้เรียนแรกเข้า จํานวน 3,983 คน ผู้เรียน
ปัจจุบัน จํานวน 2,851 คน มีผู้ออกกลางคัน จํานวน 1,132 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

3.2 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 32

จํ า นวนครั้ ง และประเภทของกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ช าการ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา
ความพยายาม ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ให้กบั ผู้เรียนตลอดปีการศึกษา
สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน มีทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 33

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความตระหนัก สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานประกอบการต้องการ

ความพยายาม สถานศึกษาให้ความร่วมมือและได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
1. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม และบําเพ็ญประโยชน์
2. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านต่าง ๆ
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมจํานวน
362 กิจกรรม ซึ่งมีผู้เรียนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
สาขาวิชา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

29. จํานวนครัง้ ของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

ระดับดี มากกว่า 25 ครั้ง
ระดับพอใช้ 20 - 25 ครั้ง
ระดับปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั้ง
30. จํานวนครั้งของการจัด
ระดับดี 1 ครั้งต่อปี ผู้เรียน
บริการตรวจสารเสพติด
ได้รับตรวจ ร้อยละ 91 - 100
ระดับพอใช้ 1 ครั้งต่อปี
ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร้อยละ 80 - 90
ระดับปรับปรุง 1 ครั้งต่อปี หรือ
มากกว่า ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร้อยละ 1 - 79 หรือไม่มีการตรวจ
31. ร้อยละของผู้เรียนที่
ระดับดี ร้อยละ 1 - 30
ออกกลางคันเมื่อเทียบ
ระดับพอใช้ ร้อยละ 31 - 40
กับแรกเข้า
ระดับปรับปรุง มากกว่า
ร้อยละ 40
32. จํานวนครั้งและประเภท
ระดับดี ครบทั้ง 3 ด้าน
ของกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านวิชาการ ระดับพอใช้ จัดกิจกรรม 2 ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ระดับปรับปรุง จัดกิจกรรม 1 ด้าน
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
ระดับดี ร้อยละ 81 - 100
33. จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริม การอนุรักษ์ ระดับพอใช้ ร้อยละ 75 - 80
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และ ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 74
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนพบครู
ที่ปรึกษา จํานวน 34 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา
สถานศึกษาจัดบริการตรวจ
สารเสพติดให้กับผู้เรียน จํานวน
1 ครั้ง ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร้อยละ 95.05

ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเข้า ร้อยละ 28.42

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง





ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมครบ 
ทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100

ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรม
ทั้งภายใน และภายนอกครบทั้ง 2
ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100



รวม

5

-

ระดับดี

-

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
3. ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
5. ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม
ข้อกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูส่ ังคม ดังนี้
ข้อกําหนดที่

4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 34

จํานวนและประสิทธิผ ลของกิจกรรม/โครงการที่ใ ห้บริ การวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพ

ความตระหนัก 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความรู้ และ
คําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษา เช่น ศูนย์ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะ
บริการ เป็นต้น
2. สถานศึกษามีการให้บริการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ เป็นต้น
3. ทุกกิจกรรม/โครงการจะต้องมีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
4. โครงการที่มีประสิทธิผล หมายถึง โครงการที่ดําเนินงานได้ผลตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติ
2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมการดําเนินการ
3. ดําเนินการตามโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุม่ ผูส้ นใจ ได้แก่
โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ โครงการ 108 อาชีพ โครงการถนนอาชีพ โครงการฝึก
วิชาชีพให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ โครงการฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนพระราชดําริ
4. สรุปและรายงานผลต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สัมฤทธิผล

ชุมชน สังคม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมให้ดีขึ้น สถานศึกษาจัดให้ทุกสาขาวิชาปฏิบัติงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ได้ 26 กิจกรรม/โครงการ ไปบริการ จํานวน 56 ครั้ง มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

4.2
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 35

ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ
ความตระหนัก งบประมาณทีใ่ ช้จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพ ต่องบประมาณทีส่ ถานศึกษาได้รับจัดสรรจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นทั้งหมด

ความพยายาม เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษาแจ้งฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผน ฯ
และงานการเงิน รับทราบ
2. งานโครงการพิเศษ ดําเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
สัมฤทธิผล

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จ่าย
จริงต่อ งบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.67 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น และฝึกทักษะวิชาชีพ
ได้จํานวน 26 กิจกรรม/โครงการ
ไปบริการ จํานวน 56 ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการจัด
35. ร้อยละของงบประมาณในการ ระดับดี มากกว่าร้อยละ 0.20
ระดับพอใช้ ร้อยละ 0.11 - 0. 20
กิจกรรม/ โครงการที่ให้บริการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 0.11 วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 0.67
วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่อ
ของงบประมาณที่จ่ายจริงต่อ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
รวม
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
34. จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ

ระดับดี มากกว่า 4 กิจกรรม/โครงการ
ระดับพอใช้ 2 – 3 กิจกรรม/โครงการ
ระดับปรับปรุง 0 – 1 กิจกรรม/
โครงการ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง
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ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพ
2. ตัวบ่งชี้ที่ 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้อกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ข้อกําหนดที่

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 36

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน ได้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา
สัมฤทธิผล

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยผู้เรียนระดับ ปวช.
จํานวน 227 ผลงาน ผู้เรียนระดับ ปวส. จํานวน 317 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 37

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน ได้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา
สัมฤทธิผล

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผู้สอน จํานวน 12
ผลงาน ผู้เรียน จํานวน 309 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 38

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น
ความพยายาม เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษาแจ้งฝ่ายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และ
งานวิจัยทราบ
2. งานวิจัยฯ แจ้งประชุมผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ครูและผู้เรียนได้มีโอกาสสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ทั้งที่ไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษา และ
ผู้สนใจในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมทั้งการนําไปเผยแพร่แก่สาธารณชนตลอดปี
การศึกษา
สัมฤทธิผล

ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้จริงในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.78 มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

5.3 จั ด การเผยแพร่ ข้อมู ล เกี่ ยวกับ การสร้า งและพั ฒ นานวั ตกรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 39

จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน ด้วยวิธีการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน และการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต
ความพยายาม เอกสาร/รายงาน ช่ อ งทาง และความถี่ ข องการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ด้วยวิธีการใช้สื่อที่หลากหลาย ได้แก่
โทรทั ศน์ หนั งสื อพิ มพ์ จั ดนิ ทรรศการในการประชุ ม /อบรม/สั ม มนาวิ ช าการ โดย
นําเสนอผลงาน และการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
สัมฤทธิผล

จํานวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน จํานวน 343 ครั้ง และ 7 ช่องทาง มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับดี จํานวนผลงานระดับ ปวช.
งานวิจัยและโครงงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อย่างน้อย 4 ชิ้นงาน/
ภาคการศึกษา
ระดับพอใช้ จํานวนผลงานระดับ
ปวช. น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน/ภาค
การศึกษา ระดับ ปวส. น้อยกว่า 4
ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับปรับปรุง จํานวนผลงานระดับ
ปวช.ไม่มีผลงาน ระดับ ปวส. น้อยกว่า
4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
37. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับดี ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง ระดับพอใช้ 2 ชิ้น
ระดับปรับปรุง 1 ชิ้นหรือน้อยกว่า
วิชาชีพ/หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
38. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน ระดับดี มากกว่าร้อยละ 1.00
ระดับพอใช้ ร้อยละ 0.50 - 1.00
การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานต่องบดําเนินการ
0.50
39. จํานวนครั้งและช่องทางการ
ระดับดี 4 ครั้ง และ 4 ช่องทาง/ผลงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หรือมากกว่า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ระดับพอใช้ 2 – 3 ครั้ง และ 2 -3
และโครงงาน
ช่องทาง/ผลงาน
ระดับปรับปรุง 1 ครั้ง และ 1 ช่องทาง/
ผลงานหรือน้อยกว่า

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน
ผู้เรียนและผูส้ อนจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ระดับ ปวช. จํานวน 227 ชิ้น
ระดับ ปวส. จํานวน 317 ชิ้น


จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพ/หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ มีจํานวน 321 ชิ้น
งบประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ต่องบดําเนินการ ร้อยละ 1.78

จํานวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน จํานวน 343 ครั้ง
7 ช่องทาง
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง


4

ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดงั นี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
2. ตัวบ่งชีท้ ี่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
3. ตัวบ่งชี้ที่ 38 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ
4. ตัวบ่งชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ ําและการจัดการ
ข้อกําหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผูน้ ําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ข้อกําหนดที่

6.1 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 40

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ความตระหนัก ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากร ในสถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
ความพยายาม ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และการจัดการในสถานศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและท้องถิ่น โดย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร
การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส่วนร่วมใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่นําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่ ง ตนเอง ที่ เ น้ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารตั ว เอง มี อํ า นาจหน้ า ที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
7. ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและถ่วงดุล
โดยต้ น สั ง กั ด กํ า หนดนโยบายและควบคุ ม มาตรฐานและมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่ อการประกั นคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีภาวะผู้นํา
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย
ระดับสถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูและเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการทุกฝ่าย หัวหน้า
แผนกวิชา และหัวหน้างาน สรุปในภาพรวมปฏิบัติได้ 9 ข้อ มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

ข้อกําหนดที่

6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ 41

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดําเนินการดังนี้
1. เผยแพร่จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตน
2. ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา
อยู่สม่ําเสมอ
3. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
สัมฤทธิผล
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อกําหนดที่
ตัวบ่งชี้ที่ 42

6.3
จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการความรูข้ องสถานศึกษา

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ
อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ์ สังคมและ
เศรษฐกิจ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ดังนี้
1. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล

4. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์

การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาปฏิบัติได้ 5 ข้อ
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

40. ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ระดับดี ปฏิบัติ 8 – 9 ข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติ 6 – 7 ข้อ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติน้อยกว่า
6 ข้อ

41. ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับดี ร้อยละ 91 - 100
ระดับพอใช้ ร้อยละ 85 - 90
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 1 - 84

42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการ และการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา

ระดับดี ปฏิบัติข้อ 1 - 4 หรือ ครบ
ทุกข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 - 3
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข้อ
1 - 2 หรือไม่ได้ดําเนินการ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง


สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

คุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคม อาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติได้
9 ข้อ

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100

คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

3

ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดงั นี้
1. ตัวบ่งชี้ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ตัวบ่งชี้ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. ตัวบ่งชี้ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้อกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 43

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ความตระหนัก สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ
โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมิน
คุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้จบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ความพยายาม ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีดังนี้
1. คูม่ ือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี
3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไก
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สัมฤทธิผล

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติได้ทุกข้อ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 44

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น
ความพยายาม ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สูงขึน้
สัมฤทธิผล

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติได้ทุกข้อ มีผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ ดี

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้
43. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
44. ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

เกณฑ์เชิงปริมาณ
ระดับดี ปฏิบัติครบทุกข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ ข้อ 1 – ข้อ 2
หรือไม่ได้ดําเนินการ
ระดับดี ปฏิบัติครบทั้ง 3 ข้อ
ระดับพอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อ
เดียว

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช้
ปรุง


สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในปฏิบัติครบทั้ง 3 ข้อ
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

2

ระดับดี

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี มีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2. ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

ตอนที่ 5
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

ตอนที่ 5
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับดี มีจํานวน 37 ตัวบ่งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตาม
ชั้นปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 38 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 43
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 44

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับพอใช้ มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับปรับปรุง มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ เรียงตามลําดับ
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 7

ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน

5.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ในรูปแบบของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
5.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) เร่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ
2) จัดหาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3) ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4) การนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา
5) จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นด้าน คุณธรรม และจริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
4) จัดสื่อและอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ทนั สมัยเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน

5) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
6) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายให้ผเู้ รียนมี
คุณภาพสูงสุดตามสาขาที่เรียน
7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม
สาขาวิชาที่เรียน
8) สร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน สร้างผู้ประกอบการใหม่ และส่งเสริมให้ผู้เรียนประกอบ
อาชีพอิสระ
9) จัดระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
3) จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
4) จัดสถานทีเ่ รียน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
5) จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6) ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ และ
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช้ในการพัฒนา
2) จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานต่องบดําเนินการ
3) จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชมุ ชนและสังคม
1) บริการทางวิชาการวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
2) จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการทางวิชาการวิชาชีพ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
3) จัดผู้เรียนและผู้สอนให้บริการวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาอย่างเหมาะสม
5.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1) จัดโครงการความร่วมมือด้านบุคลากรและครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) เร่งรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ์
3) เน้นให้ผู้สอนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

4)
5)
6)
7)

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีการประดิษฐ์ คิดค้น เครื่องมือเครื่องใช้แทนกําลังคน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้สถานศึกษา
มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและทรัพยากร ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การ
ผลิตสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และวิธกี ารสอนที่
หลากหลาย
2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปร่วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต่อ และศึกษาดูงาน เพื่อนํา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
3) มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
6) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
5.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการเปิดบ้านเปิดใจ สร้างแนวทางความคิดใหม่ในความร่วมมือการจัดการศึกษา
2) โครงการเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษา (นักเรียนนักศึกษา ครู
ชุมชน ผู้ปกครอง สถานประกอบการเข้มแข็ง)
3) โครงการลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
5.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 เพิ่มอัตรากําลังครูให้พอเพียงกับจํานวนผู้เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
5.3.2 ด้านงบประมาณในการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.3.3 ด้านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น
5.3.4 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและท้องถิ่น
5.3.5 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูป
การเรียนรู้ และ การปฏิรูปการบริหารจัดการ
5.3.6 การได้รับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่ 339/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552-2553
..................................
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พุทธศักราช 2552 ข้อ 50 กําหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารสถานศึกษา
ในการนี้ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065/2549
ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร)
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 25522553 ดังนี้
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองประธานกรรมการ
4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานกรรมการ
5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
6. นางจีรพรรณ โยธาปาน
กรรมการ
7. นางอุบล
เบญจพงศ์
กรรมการ
8. นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
9. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
กรรมการ
11. นายโชคชัย จุลภักดิ์
กรรมการ
แข่งขัน
กรรมการ
12. นายสมจิต
ณ พัทลุง
กรรมการ
13. นายกําชัย
14. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
กรรมการ
/15. นางชฎาภรณ์...

15.
16.
17.
18.

นางชฎาภรณ์
นายแสนดี
นางศรีไพร
นางนงลักษณ์

เฟื่องฟุ้ง
เบญจพงศ์
ภาราทอง
เรียบร้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. กําหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
3. กําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552
วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์
(นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สําเนาถูกต้อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.3

ภาคผนวก ข

คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่ ๓๘๙/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา
และประกันคุณภาพในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสารจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาต้องดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗
มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ่งชี้ นั้น
เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่องการมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต่งตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คาํ แนะนําในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายสมจิต แข่งขัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๘ นางปิยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย
๑. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๒. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
/มาตรฐานที่ ๑...

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้
๑
๑,๗,๘
๒
๑๙ , ๒๒
๒๑
๒๓
๒๔
๓
๓๑
๖
๔๐ - ๔๑

กรรมการ
งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
๑. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ์
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้
กรรมการ
๑
๒ , ๔ , ๕ งานวัดผลฯ
๙ - ๑๐ แผนกวิชาชีพ
งานวัดผลฯ
๒
๑๔ - ๑๕ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชา
๑๘
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
๒๐
งานวิทยบริการฯ
๒๔
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชา
๒๕
งานทวิภาคี
๒๖ - ๒๘ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประกอบด้วย
๑. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานกรรมการ
๒. นายธีรพล ทองเพชร
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑
๒
๕

๖
๗

ตัวบ่งชี้
๓, ๑๒
๑๓
๑๖
๑๗
๒๕
๓๖ - ๓๙
๔๒
๔๓ - ๔๔

กรรมการ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานส่งเสริมผลิตผล ฯ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานวางแผน ฯ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานศูนย์ข้อมูล ฯ
งานประกัน ฯ
/๒.๔ คณะกรรมการ...

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย
๑. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๒. นางนฤมล แย้มศรี
มาตรฐานที่
๑
๓
๔

ตัวบ่งชี้
๖
๑๑
๒๙
๓๐
๓๒ - ๓๓
๓๔ - ๓๕

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
งานปกครอง งานกิจกรรมฯ งานสวัสดิการฯ ครูผู้สอนวิชาองค์การวิชาชีพและลูกเสือ
งานแนะแนวฯ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการฯ
งานกิจกรรมฯ
งานโครงการพิเศษฯ

๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข้อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง รายบุคคล และแผนกวิชา ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓.๔ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓.๕ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๓.๖ หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๗ หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
๓.๘ นางสาวสยุมพร แซ่แต้
กรรมการ
๓.๙ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ นางปิยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบ่งชี้แยกเป็นแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
๔.๒ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานกรรมการ
๔.๓ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๔.๔ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๔.๕ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
๔.๖ นายสมจิต แข่งขัน
กรรมการ
๔.๗ นางปิยะพร เข็มขาว
กรรมการ
/๔.๘ นายแสนดี...

๔.๘ นายแสนดี เบญจพงศ์
๔.๙ นางจารุวรรณ อมรกุล
๔.๑๐ นางสาวสยุมพร แซ่แต้

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ จัดทําเว็บไซต์
ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ์/ทาน จัดเล่มเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพือ่ เผยแพร่แก่สาธารณชน ประกอบด้วย
๕.๑ นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางจารุวรรณ อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๕.๓ หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๕.๔ หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
๕.๕ ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงภัทราวดี นุ่มทอง
กรรมการ
๕.๖ นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
กรรมการ
๕.๗ นางสุภาภรณ์ ราชจินดา
กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ นางธนพร ฤทธิรงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ให้การดําเนินงานสําเร็จด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีตอ่ วิทยาลัยฯ
และทางราชการ ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า)
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สําเนาถูกต้อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓

ภาคผนวก ค

การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2551 – 2553
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
ตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จําเป็นในการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผูส้ ําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ
มีรายได้ระหว่างเรียน

ผลการประเมินปีการศึกษา
2551
2552
2553
84.16
ดี
84.32
ดี

81.23
ดี
100
ดี
96.79
ดี

89.88
ดี
81.82
ดี
93.46
ดี

88.64
ดี
94.18
ดี

80.62
ดี
81.80
ดี

74.48
พอใช้
84.61
ดี

95.13
ดี
87.17
ดี
97.64
ดี

97.72
ดี
57.13
ปรับปรุง
84.47
ดี

87.21
ดี
55.86
ปรับปรุง
81.36
ดี

94.34
ดี
90.48
ดี
97.28
ดี
x = 4.00
ดี
-

84.46
ดี
99.29
ดี
94.88
ดี
x = 3.62
พอใช้
99.59
ดี

99.84
ดี
100
ดี
90.36
ดี
x = 4.19
ดี
91.31
ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน
ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน

ผลการประเมินปีการศึกษา
2551
2552
2553
100
100
100
ดี
ดี
ดี
60.07
46.39
63.03
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
4.34
4.09
3.90
ดี
ดี
พอใช้
4.02
5.92
7.08
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
2 คน : 1 เครื่อง 2 คน : 1 เครื่อง 1 คน : 1 เครื่อง
พอใช้
พอใช้
ดี
ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
ดี
ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
100
ดี
100
ดี
270 ครั้ง
ดี

ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
91.66
ดี
100
ดี
249 ครั้ง
ดี

ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
ดี
100
ดี
100
ดี
199 ครั้ง
ดี

353 แห่ง
ดี
100
ดี
53.85
ปรับปรุง
1 : 33
ปรับปรุง

454 แห่ง
ดี
100
ดี
50.00
พอใช้
1 : 33
ปรับปรุง

308 แห่ง
ดี
100
ดี
46.16
ปรับปรุง
1 : 32
ปรับปรุง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
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2551
2552
2553

36 ครั้ง
23 ครั้ง
34 ครั้ง
ดี
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
1 ครั้ง/97.53 1 ครั้ง/99.96 1 ครั้ง/95.05
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
15.83
32.02
28.42
ดี
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
100
100
100
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
100
100
100
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
34 กิจกรรม 14 กิจกรรม 26 กิจกรรม
วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
1.58
0.33
0.67
วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
100
100
100
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์
100
100
100
ทางวิชาชีพ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 38 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
2.17
1.16
1.78
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
114 ครั้ง
257 ครั้ง
343 ครัง้
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
7 ช่องทาง ดี 7 ช่องทาง ดี 7 ช่องทาง ดี
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ
8 ข้อ
9 ข้อ
9 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ดี
ดี
ดี
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
100
100
100
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ดี
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
การบริหารจัดการ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ดี
ดี
ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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2551
2552
2553
-

4 ข้อ
ดี
3 ข้อ
ดี

4 ข้อ
ดี
3 ข้อ
ดี

1.
2.
3.
4.

นางสาวสีดา
นายสุทธิพัฒน์
นางจิรวรรณ
นางสาวสุณี

1.
2.
3.
4.
5.

นางจารุวรรณ
นางปิยะพร
นางสุภาภรณ์
นางสาววนิดา
นางธนพร

ที่ปรึกษา
ขํากลิ่น
อมรกุล
นวลรอด
พงศ์ยี่หล้า
คณะผู้จัดทํา
อมรกุล
เข็มขาว
ราชจินดา
กุลจิตติภักดี
ฤทธิรงค์

รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้างานประกันฯ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

