คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร$ธานี
ได(จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแก/หน/วยงานต(นสังกัด และหน/วยงานที่เกี่ยวข(อง เพื่อ
ทราบถึ งสภาพป3จจุ บันของสถานศึกษา เป4 นข(อมู ลในการพัฒนาตนเอง สร(างความตระหนั ก และ
ความพยายามของบุคลากรในการมีส/วนร/วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น/าพอใจขององค$กร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได(ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใช(
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ซึ่งเป4นมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว(
เป4 น กรอบแนวทางในการดํา เนิ น งานของสถานศึ ก ษา และวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ ร าษฎรธานี
ได( พัฒ นาเป4 น มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ตามหลั กการประกั น คุ ณ ภาพภายในสํ า หรั บ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป4นกลไกสําคัญในการช/วย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาให( มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ ผ ลตามที่ ต( อ งการ โดยมุ/ งเน( น พั ฒ นา
คุณภาพของผู(เรียน ทั้งด(านความรู( ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต/าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกาย
และใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบับนี้ถือได(ว/าเป4นเอกสารสําคัญที่จะนําไปใช(เป4นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป4นรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปDดเผยต/อ
สาธารณชน
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482
ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

ใฝ6ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย ”

วิสัยทัศน%
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎรธานี มุ&ง จั ดการอาชี วศึ กษา โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิ บาล ผลิ ตและ
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป/นศูนยกลางแหง
การเรียนรูสูสากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูในสังคม
อยางมีความสุข
4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป/นไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดลอม
6. เป/นศูนยกลางการเรียนรูสูสากล
เป+าหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝFกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และ ดานการกํากับ ตรวจสอบ และ
รายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป/นผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตร 3 ปJ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปJ
ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปJ ที่ 3 (ม.3)
หลักสูตรที่เป.ดสอนไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานตัดเย็บเสื้อผาและสาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานคหกรรมการผลิต ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย สาขางานการเลขานุการ สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิ จ ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรมทองเที่ยว สาขางานการโรงแรมและสาขางานการโรงแรม (ทวิภ าคี )
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปK สาขางานออกแบบ และสาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.ค
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลั ก สู ตรที่ เ ป. ดสอนไดแก ประเภทวิ ชาคหกรรม สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ผ าและเครื่ องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการและสาขาวิชาการ
โรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) รั บผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาปJ ที่ 6 (ม.6)
หลักสูตรที่เป.ดสอนไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค
นอกจากนี้ มีการจัดการเรียนการสอนดวยการเทียบโอนความรูประสบการณวิชาชีพ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาปJ ที่ 6 (ม.6) หลั ก สู ตรที่ เ ป. ดสอนไดแก ประเภทวิ ชาบริ ห ารธุร กิ จ สาขาการบั ญ ชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบงชี้ระดับดี มี 7 ตัว พอใช มี 2 ตัว
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ระดับดี มี 13 ตัว พอใช มี 1 ตัว
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ระดับดี มี 8 ตัว
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ ตัวบงชี้ระดับดี มี 4 ตัว
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม ตัวบงชี้ระดับดี มี 2 ตัว
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวบงชี้ระดับดี มี 4 ตัว
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ระดับดี มี 2 ตัว
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4. จุดเด&น - จุดที่ตองพัฒนา
4.1 จุดเดน คือ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดี จํานวน 40 ตัวบงชี้
4.2 จุดที่ควรพัฒนา คือ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.14 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
5. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.1 จั ดกิ จกรรมพั ฒ นาผู เรี ยน ที่ เ นนดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยางเป/ นรู ป ธรรมอยางตอเนื่ อ ง
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ และสังคม
5.2 จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่
มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนมาก
5.3 ทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร ผูสอนและผูเรียนที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
5.4 จั ดหา/ของบประมาณในการสนับ สนุ นเรื่ องการจัดซื้ อ วัสดุฝFก อุ ป กรณสําหรั บ จัดการเรี ยน
การสอนให เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน
5.5 จัดหางบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน อยางพอเพียงกับครูและผูเรียนในแตละสาขาวิชา

ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป6 รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาป6ที่ 4
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในป=จจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร
เป/นครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนน
ตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484
เป.ดสอน ตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเป/น
หลักสูตรมัธยมอาชี วศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป6 และเปลี่ยนชื่ อเป/น โรงเรียนการชางสตรี
สุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516
เปลี่ยนชื่อเป/น โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเป/น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเป/นวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จนถึงป=จจุบัน
2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง
456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
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2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของ
วิทยาลั ย ติ ดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมื องสุ ราษฎรธานี มี สถานประกอบการธุ รกิ จการคาบริ เวณ
ใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มี
สถานศึกษาระดับมัธยมศึก ษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยูริมถนนฝ=] งตรงขามกับวิทยาลั ย บริเวณใกลเคียงมี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเป/นที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา
แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร/ธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบนฝ=]งตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเนื้อที่มากเป/น
อันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและ
ภูเก็ตประมาณ 300 และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝ=]งทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความ
ยาวรวมกันประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร
เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ
เกาะสมุยเป/นเกาะที่ใหญที่สุดในจังหวัด หางจากฝ=]งทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 80 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แหล3งท3องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มีเทือกเขา
สูงทอดยาวตามแนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกลาว กอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ รวม
14 ลุมน้ํา ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก ลุมน้ําตาป6 พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เป/นตน แมน้ํา
ลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสูอาวไทยดานทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
สุราษฎรธานีสรุปไดดังนี้
1. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม
ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อําเภอวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเป/นที่ราบชายฝ=]งทะเล ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองและพุนพิน
3. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ และ
บานนาสาร
4. ภูมิประเทศที่เป/นที่ราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง
พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา
5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะ
อางทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูระหวางสองฝ=]งมหาสมุทรจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่ง
เกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเป/นครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และ
เทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป/นแนวชวยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป/นสวนใหญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเล
จีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผาน
อาวไทยและลมมรสุมตะวั นตกเฉียงใตจากมหาสมุ ทรอิ นเดี ย จึง มี ชวงฤดู ฝนยาวนานระหวางเดื อน
พฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลุมน้ําใหญนอยรวม 14 ลุมน้ํา แตละลุมน้ํามีแมน้ํา และรองหลายสายทุก
สายลวนไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในสุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีต
อาศัยเครือขาย แมน้ําเดินทางติดตอถึงกัน และติดตอกับเมืองชายฝ=]งแมน้ําที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่
สําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี คือ แมน้ําตาป6 แมน้ําพุมดวง ซึ่งเป/นเสนเลือดใหญของชาวจังหวัด
สุราษฎรธานี แมน้ําที่สําคัญของจังหวัดมี 2 สาย คือ
1. แมน้ําตาป6 เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผาน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ
อ.เคียนซา อ.บานนาสาร อ.บานนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสูอาวไทยที่ อ.เมือง มีความยาวประมาณ
230 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,900 ลาน ลบ.ม.ตอป6
2. แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน อ.บานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม
และ อ.ทาฉาง บรรจบกับแมน้ําตาป6ที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 6,600 ลาน
ลบ.ม.ตอป6
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จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรจํานวน 1,001,396 คน ชาย 495,278 คน หญิง 506,124 คน
(ขอมูล 10 ก.พ.2554) อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ และ
อําเภอพุนพิน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางดานการเกษตรเป/นหลัก โดย
ใชพื้นที่ในการเกษตรประมาณรอยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางดานปศุสัตว
ประมง อุตสาหกรรม และการทําเหมืองแร
การปกครอง
1. การปกครองทองที่ แบงการปกครองเป/น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมูบาน
2. โครงสรางบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนกลาง แบงเป/น
2.1 หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค มีทั้งหมด 34 หนวยงาน
2.2 หนวยงานราชการบริหารสวนกลางมี 125 หนวยงาน
2.3 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่น ๆ จํานวน 23 หนวยงาน
2.4 หนวยงานอิสระของรัฐ 2 หนวยงาน
3. การปกครองทองถิ่น มีหนวยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาล 30 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 26 แหง องคการบริหารสวน
ตําบล 107 แหง
ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ศาสนาพุทธ 311 วัด
2. ศาสนาอิสลาม 42 มัสยิด
3. ศาสนาคริสต โบสถคริสต 22 แหง
โบราณสถาน 14 แห3ง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
2. วัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
3. เจดียวัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย
4. เจดียวัดถ้ําสิงขร ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม
5. แหลงโบราณคดีวัดเวียง และเจดียวัดหลง ตําบลพุมเวียง อําเภอไชยา
6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา
8. เจดียวัดแกว อุโบสถวัดปาลิไลย วัดเขาน้ํารอน และแหลงโบราณคดี ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
9. พระพุทธรูปวัดถ้ําใหญเขาประสงค วัดถ้ําใหญเขาประสงค ตําบลวัง อําเภอทาชนะ
10. วัดเขาพระอานนท อุโบสถและเจดีย วัดเขาอานนท ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน
11. แหลงโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ
12. ถ้ําคูหา ตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ
13. วัดน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอพุนพิน
14. วัดควนทาแร ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม
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ผลิตภัณฑ/เด3นของจังหวัด
หอยนางรม ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง ผลิตภัณฑจากกระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพราว เงาะ
โรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว และอาหารทะเลแปรรูป
ประเพณี/การละเล3น
1. ประเพณีชักพระทอดผาปbาและแขงเรือยาว จัดในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 11)
2. ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
3. ประเพณีวันสงกรานต
4. วันสารทเดือนสิบ (รับสงตายาย)
5. การทําขวัญขาว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแมโพสพเทพแหงขาว)
6. การละเลน/มหรสพ เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปbา การละเลนสะบา ชกมวย ชนควาย
โครงสรางเศรษฐกิจ
โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี 5 อันดับแรก ไดแก สาขาเกษตรกรรมสัดสวน
รอยละ 35.35 ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ผลไมและการ ประมง สาขาอุตสาหกรรมสัดสวนรอยละ
14.02 สาขาการขายสงขายปลีกสัดสวนรอยละ 8.66 สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดสวนรอยละ 9.91
สาขา การขนสงสัดสวนรอยละ 5.37
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2.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 73,097,505.08 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1
รายการ

งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินการ
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบอุดหนุนพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ทุนการศึกษา
อุดหนุนคุณธรรมนําความรู
หารายไดระหวางเรียน
งบรายจ3ายอื่น ๆ
โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน
คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑการศึกษา)
รวม

จํานวนเงิน(บาท)

30,974,762.22
4,092,200.00
1,352,960.00
826,094.19
8,100,076.04
1,117,861.32
23,772,187.31
81,349.00
45,000.00
150,000.00
73,641.00
2,511,374.00
73,097,505.08

ที่มา : งานวางแผนงบประมาณฯ

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณรายจายจริง ป6การศึกษา 2554
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2.2 สภาพปDจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้
2.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2554
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
155
953
83
591
63
624
301
2,168
42
285
2
9
26
219
4
7
68
504
6
22
369
2,672
6
22

รวม
ชาย
155
83
63
301
44
33
74
375

หญิง
953
591
624
2,168
294
226
526
2,694

ที่มา : งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร และเพศ

ทั้งหมด
1,108
674
687
2,469
338
259
600
3,069
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ผูอํานวยการและรองฯ
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลปf
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ก
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2554

5
6
7
6
11
7
6
10
3
7
3
3
2
25
6
107

5 - 6 - 5 1 1
4 - 2
10 - 1
5 - 2
4 - 2
4 2 4
3 - 4 - 3
3 - 1 - 2
1 - 1
14 3 8
1 - 5
70 6 31

1
2
3
3
1
9
1
20

4
6
7
6
9
7
6
7
3
7
2
2
16
5
87

- 5
- 2
- - 1
- 8
- 2
- 3
- 5
- 2
- 2
- - 1
- 1
- 6
- 2
- 40

ตําแหน3ง
ผูบริหาร/ครู

ป. ตรี
ครูผูช3วย
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

สูงกว3า ป.ตรี

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ป. โท

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ขาราชการ
พนักงานฯ
อัตราจาง
ชาย
หญิง
ป. เอก

สถานภาพ

- - 4
- 7
- 5
- 3
- 5
- 3
- 5
- 1
- 5
- 3
- 2
- 1
- 19
- 4
- 67

- 1
- 5
- 4
- 1
- 3
- 5
- 4
- 4
- 3
- 4
- 3
- 1
- - 7
- 1
- 46

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูบริหารและครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนง

4
1
1
3
7
1
7
24

-
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ลูกจางชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ตนหรือ ต่ํากว3า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว3า ป.ตรี

ฝJายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
ฝJายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝJายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการฯ
ฝJายแผนงานและความร3วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความรวมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
งานสงเสริมผลิตผลฯ
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2554

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

ฝJาย/งาน

เพศ

ขาราชการ ก.พ.

สถานภาพ

3
1
2
1
5
16
1
1

1
1
-

1
7
-

2
1
1
1
4
9
1
1

2
5
-

3
1
2
1
3
11
1
1

1
12
-

3
-

1
1
1
-

3
1
1
1
3
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
1
-

-

1
1
1
4

-

-

1
1
1
4

-

1
1
1
4

-

-

4

1
1
1
-

47

2

8

37

8

39 13 3

-

จํานวน
(คน)

8 23

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ และวุฒิการศึกษา
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ของวิทยาลัย
อาชี วศึก ษาสุร าษฎรธานี ซึ่ ง เป/นที่ ยอมรั บของสังคม โดยมี ระดั บสถานศึก ษา จั ง หวัด ภาค ชาติ และ
นานาชาติ ในรอบป6การศึกษา 2554 มีดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับเกียรติบัตรดังตอไปนี้
1.1 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันแกะสลักน้ําแข็งในงาน The 4th International
Collegiate Snow Sculpture Contest ณ Habin Engineering University เมือง Habin ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 – 6 มกราคม 2555
1.2 ไดรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ในการแขงขั น ทั ก ษะวิ ช าพื้ นฐาน
การประกวด Lip Sing Dancer ไทยลูกทุงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี และเขารวมการแขงขันในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับ ภาคใต ครั้ง ที่ 22 ประจํ าป6 การศึ ก ษา 2554 ระหวางวั นที่ 26 – 30
ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 ไดเขารวมพิ ธี “วั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจา และวั นวชิ ร าวุ ธ” ประจํ า ป6 2554
วั นที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2554 ณ ลานพระบรมราชานุ สาวรี ย รั ชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
1.4 เป/นหนวยงานที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการแขงขันฝ6มือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่
24 ระดับภาค ระหวางวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝ6มือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี
1.5 ไดรั บ เกี ยรติ ใหออกแบบและตั ด เย็ บ ชุ ด แฟชั่ น (ชุ ดฟ. นาเล) นางแบบโดย เกรซ –
กาญจนเกลา ดวยเศียรเกลา ในงาน “อาชีวะ มหัศจรรยสวนศิลปfแผนดินแม” เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา
มหาราชนี ตัดเย็บโดยนางสาวจิตนา ภิรมย นางสาวอลิษา แหวนเพ็ชร และนายสหรัฐ นุยเจริญ นักเรียน
นักศึกษาสาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ครูผูควบคุม คือ ครู ณัฐนีย ดนูนาถ ระหวางวันที่ 9 – 14
สิงหาคม 2554 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ขางกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
1.6 รวมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต ชุดจินตโนรีศรีวิชัย ในงาน “อาชีวะ
มหัศจรรยสวนศิลปfแผนดินแม” เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชนี ระหวางวันที่ 9 – 11 สิงหาคม
2554 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ขางกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล
แยมศรี นายสมโชค ราชบุรี และนางสาวพิพยสุนีร เทพทวี เป/นครูผูควบคุมฝyกซอม และนักเรียน
นักศึกษา ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางสาวชนกนาถ ใจเย็น
ปวช. 3/1 ลข. 2. นางสาวป.ยะภรณ จิตรรัตน ปวช. 3/1 ลข.
3. นางสาวภุมมารินทร ชัยสิทธิ์ ปวช. 3 ธร.
4. นางสาวกาญจนาพร ไชยชนะ ปวช. 3 ธร.
5. นางสาวธิพาพร มีป.]น
ปวช. 3 ธร.
6. นางสาวแววตา มัฎฐารักษ ปวช. 3/1 ธร.
7. นางสาวสุพัตรา มัชฌิม
ปวช. 3/1 ธร. 8. นางสาวผุสดี แกวเล็ก
ปวช. 3/1 ธร.
9. นางสาวกมลชนก พูนทรัพย ปวช. 2 บช. 10. นางสาวจันทรจิรา จาทอง ปวช. 2 บช.
11. นางสาวฐิติวรดา แซดาน ปวช. 2 บช. 12. นางสาวจันภัทรา รุงกิตติคุณ ปวช. 1/2 บช.
13. นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช. 1/1 บช. 14. นางสาวเจนจิรา ป=ญญา
ปวช. 1/1 บช.
15. นางสาวฟาริดา สมจิตร
ปวช. 1 กข. 16. นายสมยศ เสือสอสิทธิ์
ปวช. 1 วจ.
17. นายกุศล ผคุณสินธ
ปวช. 2 อผ.

14

2. ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเกียรติบัตร ดังตอไปนี้
2.1 คุรุสภามอบเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป6 2554
ในฐานะเป/นผู ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางการศึกษา ณ วั นที่ 16
มกราคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จ.สุราษฎรธานี ดังมีรายนามตอไปนี้
1) นางเนาวรัตน รัตนพันธ 9) นางณัฐกาญจน ผลผลา 17) นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
2) นางจิราวรรณ นวลรอด 10) นางฉวีวรรณ จันทรชิต 18) นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
3) นางจารุวรรณ อมรกุล 11) นางชนัญญา สุวรรณวงศ 19) นางจริยา มณีโรจน
4) นางป.ยะพร เข็มขาว
12) นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ 20) นายพฤติพงศ วงศวรรณา
5) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 13) นางสาวมณฑา หมื่นชนะ 21) นางเสาวณีย ไกรนุกูล
6) นางวาสนา วิเชียร
14) นางมาลี วองเกษฎา
22) นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
7) นางนฤมล แยมศรี
15) นางชฎาภรณ เฟ|]องฟุ}ง
8) นางชะอุม ป=ญญานันท 16) นางอุบล เบญจพงศ
2.2 การคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ตาม
โครงการสั งคมไทยชวยกันคืนครูใหศิษยยกยอง เชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554 ของสํ านักงานอาชีวศึ กษา
สุราษฎรธานี และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และคุณภาพเยาวชน วันที่ 19 กันยายน 2554
ดังมีรายนามตอไปนี้
1) นางชนัญญา สุวรรณวงศ 5) นางสาวมณฑา หมื่นชนะ 9) นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
2) นางฉวีวรรณ จันทรชิต 6) นางสาวสยุมพร แซแต 10) นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
3) นางกรองกาญจน สรวงชู 7) นางมาลี วองเกษฎา
11) นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
12) นายธนาวุฒิ กลาเวช
4) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 8) นางจริยา มณีโรจน
2.3 สํานักงานอาชีวศึกษาภาคใต มอบเกียรติบัตรผูบริหารและขาราชการครูที่มีผลงาน
ดีเดน ประจําป6การศึกษา 2554 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ดังรายนามตอไปนี้
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน คือ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
2) รองผู อํ านวยการสถานศึ กษาที่ มี ผลงานดี เ ดน คื อ นายสุ ท ธิ พั ฒ น อมรกุ ล และ
นางจิราวรรณ นวลรอด
3) ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือ นางเนาวรัตน รัตนพันธ นายสุทธิพัฒน อมรกุล
และนางจิราวรรณ นวลรอด
4) ขาราชการครู ที่มี ผลงานดี เดน ในการปฏิ บั ติ งานดานการประสานความรวมมื อ คื อ
นางจารุวรรณ อมรกุล
5) ขาราชการครูที่มีผลงานดีเดน ในการปฏิบัติงานดานกิจกรรม คือ นางนฤมล แยมศรี
6) ขาราชการครูที่มีผลงานดีเดน ในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ คือ นางสาว
นารีรัตน อูสกุลวัฒนา
7) ขาราชการครูที่มีผลงานดีเดน ในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน คือ
นายสามารถ เนียมมุณี
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2.4 ครูผูสอนสาระการเรียนรูดีเดน ประจําป6การศึกษา 2554 ของสํานักงานอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี และคุรุสภา วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ดังรายนามตอไปนี้
1) นางชฎาภรณ เฟ|]องฟุ}ง ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2) นางอุบล เบญจพงศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3) นางสาวมณฑา หมื่นชนะ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4) นายธนาวุฒิ กลาเวช ศิลปะ
5) นายสามารถ เนียมมุณี วิทยาศาสตร
6) นางเสาวณีย ไกรนุกูล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.5 นายสุทธิพัฒน อมรกุล ไดรับเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ระดับ
จัง หวั ด ของสํ า นัก งานคณะกรรมการสงเสริมสวั สดิ ก ารและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึก ษา
(สก.สค.) และผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.6 นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ ไดรับคัดเลือก 1 ใน 5 ทีมของครูออกแบบเสื้อผา โครงการ
“เพชรน้ําหนึ่ง” การอบรมการเรียนการสอนทางดานเสื้อผา ป6 2554 ไดรับการแตงตั้งเป/นอนุกรรมการ
เทคนิคการแขงขันฝ6มือคนพิการแหงชาติ ป6 2554 ประเภทเสื้อผาสตรี
2.7 นางสาวมณฑา หมื่นชนะ เป/นครูที่ปรึกษาชมรมดีเดน (ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
และการจัดการทั่วไป) ประจําป6การศึกษา 2554 ในการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย หนวยวิ ท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎรธานี ระดั บ อาชี วศึ ก ษาสุ ร าษฎรธานี วั นที่ 27
ธันวาคม 2554
2.8 นางชะอุม ป=ญญานันท ไดรับแตงตั้งเป/นคณะกรรมการตัดสินการแขงขันชุดแฟชั่นสตรี
ป6 2554 การแขงขันทักษะอาเซียน ณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2.9 นางจารุวรรณ อมรกุล ไดรับการแตงตั้งเป/นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาโดยตนสังกัด ตามคําสั่งของสํานัก
บริ หารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึก ษาเอกชน ที่ 130/2554 ลงวั นที่ 22 มิ ถุนายน 2554 โดย
สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหไปประเมินโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎรธานี
วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2554 และโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยี วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2554
2.10 นางชนั ญ ญา สุ วรรณวงศ นายธนาวุ ฒิ กลาเวช นายพรสฤษฎ วี แ กว รวมเป/ น
คณะกรรมการการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษาภาคใต
ครั้งที่ 4 จัดครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554 จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 9 มกราคม 2555 จ.สงขลา และครั้งที่ 3 วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ 2555 จ.ป=ตตานี
2.11 ครูผูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประจําป6การศึกษา 2554 มีรายนามดังตอไปนี้
2.11.1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
1) นางชะอุม ป=ญญานันท
6) นายสมจิต แขงขัน
11) นางชนานิศ มีพฤกษ
2) นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ 7) นางกัญญพิดา สุขสง
12) นางเสาวณีย ไกรนุกูล
3) นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล 8) นางนพรัตน สุวรรณรัตน
13) นางอรอนงค แซลิ่ม
4) นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลปf 9) นางณัฐกาญจน ผลผลา
14) นางสาวนฤมล โสภา
5) นางธนภร ฤทธิเกษม
10) นางจีรพรรณ โยธาปาน
15) นางสุพัตรา ไทรจําเนียร
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16) นางรังสิมา บุญมีชัย
34) นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา 52) นายทิฐิกร บุญเชื้อ
17) นางป.ยาภรณ กั้นเกตุ
35) นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม 53) นางสาวโสภา อัยสุวรรณ
18) นางสุนทรี แขงขัน
36) นางจริยา มณีโรจน
54) นางสาวโศจิกานต ปานดี
19) นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ 37) นางวาสนา วิเชียร
55) นางป=ญจวรรณ ออนหวาน
20) นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
38) นางสาวเยาวพร สุขพรมา 56) นางสาววราภรณ เยาวแสง
21) นางสาวสยุมพร แซแต
39) นายสมโชค ราชบุรี
57) นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ
22) นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
40) นางฉวีวรรณ จันทรชิต
58) นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
23) นางอรทัย เมืองแมน
41) นางสาวธารวิมล ใจตึง
59) นางมนัสนันท จันทรสงแสง
24) นางสุจวน แขงขัน
42) นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ 60) นายพรสฤษฎ วีแกว
25) นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 43) นางฤดี
เพชรมณี
61) นายธนาวุฒิ กลาเวช
26) นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ 44) นางสาวพัชรนันท อาจหาญ 62) นายพฤติพงษ วงศวรรณา
27)นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี 45) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 63) นายแสนดี เบญจพงศ
28) นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ 46) นางกรองกาญจน สรวงชู
64) นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
29) นางนงลักษณ เรียบรอย
47) นางสุมนัส คลายเพชร
65) นางสาวสุพิชญา รักแดง
30) นางอุบล เบญจพงศ
48) นางนพลักษณ จุลภักดิ์
66) น.ส.เครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค
31) นายสมพร สวัสดิรักษ
49) นางสาวมลทิพย เคายวนผึ้ง 67) นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
32) นางจารุวรรณ อมรกุล
50) นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
68) นางสาวเสมอใจ นวลศรี
33) นางชฎาภรณ เฟ|]องฟุ}ง
51) นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา
69) Mrs.Beatriec Lerech
2.11.2 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
1) นางศรีไพร ภาราทอง
3) นางสุภาภรณ กอวนิช
2) นางสาวเอื้อมพร จันทรแกว 4) นางสาวชนันณัตถ พรหมหิตาทร
2.11.3 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
1) นางสาวศุลีพงศ ชํานาญเนตร 8) นางป.ยะพร เข็มขาว
15) นายศุภกิจ ภูวรกิจ
2) นางสุวิมล ศรีแสง
9) นางสาวสาธินี ตออาวุธ
16) นายอนุศาสน มีนุน
3) นางนิ่มนวล จงทอง
10) นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย 17) นายทวี โยธาปาน
4) นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
11) นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส 18) นายวิรวัฒน พัฒนนนทสิริ
5) นางนฤมล แยมศรี
12) นายธีรพล ทองเพชร
19) นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล
6) นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
13) นายสามารถ เนียมมุณี
7) นายจักรกฤษณ ภูทอง
14) นายอรรถวุฒิ บุญทวี
2.12 การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (สวนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
ประจําป6 พ.ศ. 2554 มีผูสอบไดดังนี้คือ
1) ธรรมศึกษาชั้นเอก ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล ครู คศ.3 และนางอุบล เบญจพงศ
ครู คศ.3
2) ธรรมศึกษาชั้นโท ไดแก นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการฯ และนางนฤมล
แยมศรี ครู คศ.2
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3) ธรรมศึกษาชั้นตรี ไดแก นางป.ยะพร เข็มขาว ครู คศ.2 นายชูศักดิ์ บุญพรอม
พนักงานขับรถ นางสาวสยุมพร แซแต พนักงานราชการ (ครู) นางสาวธารวิมล ใจตึง
ครูจางสอน และนางธัญดา ทิพยนอย เจาหนาที่งานพัสดุ
2.13 การจัดทําคํารับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อเป/นทรัพยสินทางป=ญญา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําป6การศึกษา 2554 ในระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ ไดแก ครูผูมีผลงานสิ่งประดิษฐ ดังนี้
1) นายสามารถ เนียมมุณี “นมถั่วเหลืองชนิดผงที่มีสวนผสมของจมูกขาวสังขหยด”
2) นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล “กะป.หวาน”
3) นางชนัญญา สุวรรณวงศ “การออกแบบผลิตภัณฑเกาอี้”
2.14 โครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐคนรุนใหม มีดังนี้
2.14.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ระดับภาคใต ครั้งที่ 21
ประจํา ป6 2554 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยสงเสริ ม และพัฒ นาอาชี วศึ ก ษาภาคใต และ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญาหวานผง”
ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวกรรณิกา ศรีชู นางสาวขวัญฤทัย พัฒนแกว และนางสาวสุภารัตน พะยุหะ
ชั้น ปวช. 3/2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเปรียบเทียบคุณภาพแป}งกลวย” ผูเขาแขงขัน
ไดแก นางสาวอมรรัตน บุญฤทธิ์ นางสาวรัตนา จะตุเทน และนางสาวกนกวรรณ เทพธัญญ ชั้น ปวส. 1
อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุ ม คือ นายธีร พล ทองเพชร นางสาวสุ ภาวดี เสมอมาศ และ
นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ
2.14.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ระดับชาติ ครั้งที่ 21
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ หงชาติ ประจํ าป6 2554 วั นที่ 6 – 8 สิง หาคม 2554 ณ
ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญาหวานผง” ผูเขาแขงขัน
ไดแก นางสาวกรรณิกา ศรีชู นางสาวขวัญฤทัย พัฒนแกว และนางสาวสุภารัตน พะยุหะ ชั้น ปวช. 3/2
การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา สุวรรณวงศ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเปรียบเทียบคุณภาพแป}งกลวย” ผูเขาแขงขัน
ไดแก นางสาวอมรรัตน บุญฤทธิ์ นางสาวรัตนา จะตุเทน และนางสาวกนกวรรณ เทพธัญญ ชั้น ปวส. 1
อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุม คือ นายธีรพล ทองเพชร นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางสาว
วิลัยวรรณ พรหมรักษ
2.14.3 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคใต ป6การศึกษา 2554 ระหวาง
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2555 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา
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1) รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ผงปรุงรสแกง
เลียง” ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวกรรณิกา ศรีชู นางสาวขวัญฤทัย พัฒนแกว นางสาวสุภารัตน
พะยุหะ นางสาวน้ําทิพย พรหมหีต นางสาวปาริฉัตร นุยแดง นางสาววรารัตน นิลราย และนางสาว
อาทิตญา โชติชุติ ชั้น ปวช. 3/2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา
ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา สุวรรณวงศ
2) รางวั ลเหรี ยญทองแดง สิ่ งประดิษ ฐประเภทผลิตภั ณฑสํ าเร็ จรู ป “คุ กกี้ ลู กกระ”
ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาววิไลวรรณ ฤกษมีชัย นางสาวศิริลักษณ สุขขัง และนางสาวอัจฉรา เกตแกว
ชั้น ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุม คือ นางสาวสยุมพร แซแต นางมาลี วองเกษฎา และ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
3) รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ผลิตภัณฑขัดผิว
จากกากกาแฟ” ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวกฤษณา ขวานบุตร นางสาวนันทิยา ขุยดวง นางสาววรรณภา
กรุงแกว และนางสาวศุภกานต หอมทอง ชั้น ปวช. 3/1 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นางวราภรณ เยาวแสง
นายธีรพล ทองเพชร และนายสามารถ เนียมมุณี
4) รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ผลิตภัณฑกรุปกรอบ
แป}งเผือก” ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวพรกมล ฤทธิกล นางสาวเสาวลักษณ ธรรมชาติ นางสาวเกศรา
แกวกระจาง นางสาวณัฏสิญา หวันมุดา นางสาวณัฐพร บัวทอง นางสาวลลิดา จารุปกรณ นางสาวสุดาวดี
บัวทองคํา และนายอรรถพล ชวยแกว ชั้น ปวช. 2/1 อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุม คือ นางสาวสุภาวดี
เสมอมาศ นางมาลี วองเกษฎา นางสาวสยุมพ แซแต และนางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
5) รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทภูมิป=ญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ “คันธารราฐโคมไฟ
จากหญาแฝก” ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวธวัลหทัย แลงงิ้ว นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ นางสาวปลิตา ทองหวาน
นางสาวธั ญวรั ตน งามลํ ายอง นางสาวณั ฏฐาภรณ ธี รพิ สิทธิ์ นางสาวพนารั ตน เพชรทอง นางสาวจริยา
ปาเครือ นางสาวปณิสรา หนูหีต และนางสาวจารุวรรณ พละเลิศ ชั้น ปวช. 2 คอมพิวเตอร กราฟ.ค และ
นายศิร ะ ประเสริ ฐศัก ดิ์ ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ. ค ครูผูควบคุ ม คือ นางชนัญญา สุ วรรณวงศ
นายธีรพล ทองเพชร นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส และนายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
6) รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทภูมิป=ญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ “ผลิตภัณฑจาก
ธู ปฤาษี ” ผู เขาแขงขั น ไดแก นางสาวจุ ไ รรัต น พั ฒ นภากรณ นางสาวอรุ ณรั ตน ใจสบาย นางสาว
อภิ ญญา ตั้ง เจริ ญลาภ และนางสาวสุ ท ธาสิ นี สุ ทธิ นิยม ปวส. 1 คหกรรม ครู ผูควบคุ ม คื อ นางอุ บล
เบญจพงศ นายธีรพล ทองเพชร นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล และนางสาวยุภาวรรณ ใสดํา
2.14.4 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)
ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิรล
ราชประสงค กรุงเทพมหานคร ผลงานที่ไดเขารวมนําเสนอมีดังตอไปนี้
1) “การพัฒนาผลิตภัณฑผงปรุงรสแกงเลียง” ผูนําเสนอคือ นายสามารถ เนียมมุณี
2) “โคมไฟโทงเทงจากใบหญาแฝก” ผูนําเสนอคือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ
3) “คุกกี้ขี้มอด” ผูนําเสนอคือ นางมาลี วองเกษฎา
4) “การพัฒนาผลิตภัณฑจากธูปฤาษี” ผูนําเสนอคือ นางอุบล เบญจพงศ
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2.15 ผลงานที่ไดรับการคัดเลือก “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญาหวานผง” ใน
งานวันนักประดิษฐ ประจําป6 2555 วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ 2555 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ผูนําเสนอคือ นายสามารถ เนียมมุณี
2.16 การแขงขัน The 2012 Habin International Collegiate Snow Sculpture
Contest ณ Habin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน “การแขงขันแกะสลัก
หิม ะ” ระดับ นานาชาติ ระหวางวั นที่ 3 – 6 มกราคม 2555 ไดรั บรางวั ลชนะเลิ ศ Popular Vote
รองชนะเลิศอันดับ 2 The Third Prize และไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
ผูเขาแขงขัน ไดแก นายจตุพร วีระพันธุ นายจักรพงศ เทพทอง นายภาคภูมิ สุวรรณโณ และนายวรพจน
ลองพริก ชั้น ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม คือ นายพฤติพงษ วงศวรรณา
2.17 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ “กระเป†าเอนกประสงค 2 in 1” รายการสมรภูมิไอเดีย
ไทยทีวีสีชอง 3 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาววิภัทรา สุศรี
และนายจตุพร วีระพันธุ ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม นายพฤติพงษ วงศวรรณา
2.18 งานเทศกาลเมื อ งคนดี , 54 สหกรณสุ ร าษฎรธานี วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2554
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “ภาชนะสารพัดประโยชน” ประเภทบุคคลทั่วไป การแขงขัน
ประดิษฐของที่ระลึกชุมชน ครูเขาแขงขัน คือ นายพรสฤษฎ วีแกว
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “หอยสารพัดนึก” ประเภทนักเรียนนักศึกษา
การแขงขันประดิษฐของที่ระลึกชุมชน ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวสุดารัตน เพชรกูล นางสาวหนึ่งฤทัย ฮวดชวย
และนางสาวฐณาภรณ จิรรัตนสุนทร ชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นายพรสฤษฎ วีแกว
และนายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน “ชีวิตชาวเรือ” ประเภทภาพวิถีชีวิต การแขงขัน
ภาพถายเพื่อการทองเที่ยว “สะพายกลอง ทองเมืองคนดี” ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวน้ําทิพย ปานมาศ ชั้น
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นายพรสฤษฎ วีแกว และนายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
2.19 กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด คัดเลือก
บุคลากร และหนวยงานเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคายการตูนวัฒนธรรมไทย เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
(4 ภูมิภาค) ประจําป6 2554 ระหวางวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวม
จํานวน 9 คน ไดแก นายพฤติพงษ วงศวรรณา ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลปf นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
ครูแผนกวิ ชาออกแบบ นั กศึกษา นายบุญฤทธิ์ พรหมพุฒิ นายพรนรินทร พุมอิ นทร ชั้น ปวส. 1
คอมพิวเตอรกราฟ.ค นางสาววิภัทรา สุศรี ชั้น ปวช. 2 วิจิตรศิลปf นางสาวธัญวรัตน งามลํายอง
ชั้น ปวช. 2 ออกแบบ และนางสาวสกุลรัตน บุญทอง ชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
2.20 รางวัลที่ 2 ประเภทเยาวชน สาขา กราฟ.คดีไซน การแขงขันฝ6มือแรงงานแหงชาติ
ครั้งที่ 24 ระดับภาคใต วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันฝ6มือแรงงานแหงชาติ ภาคที่ 11
จ.สุราษฎรธานี ผูเขาแขงขัน คือ นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม
คือ นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ และนางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส
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2.21 รางวั ล ที่ 1 ผู เขาแขงขั น คื อ นางสาวกาญจนาพร ไชยชนะ ชั้ น ปวช. 3
การโรงแรม และรางวัลที่ 2 นางสาวผุ สดี แกวเล็ก ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม ในการแขงขันฝ6มือ
แรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค ประเภทเยาวชน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของสถาบัน
พั ฒ นาฝ6 มื อแรงงานภาค 11 สุ ร าษฎรธานี ระหวางวั นที่ 5 – 6 สิ ง หาคม 2554 ครู ผูควบคุ ม คื อ
นางสาวโศจิกานต ปานดี
2.22 รางวั ลรองชนะเลิ ศ อันดั บ 1 การจั ดนิ ทรรศการ “ภู มิพ ลมหาราชากั บการพั ฒ นา
ประเทศ” ประเภทประชาชนทั่ ว ไป จากมหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ระหวางวั นที่ 29
พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2554 ผูเขาแขงขันเป/นนักศึกษา ชั้น ปวส. 1 การโรงแรมและบริการ ไดแก
1) นางสาววาสนา แซเซง 4) นางสาวผกามาส แกวสุข 7) นางสาวกนกวรรณ เซี่ยงฉิน
2) นายกฤษณะ บุญเกษม 5) นางสาวป.ยะมาต พุทธรักคิด 8) นางสาวอรรถภรณ แกวเกลี้ยง
3) นางสาวสิริขวัญ ศรีขวัญ 6) นางสาวธิดารัตน แสงมณี 9) นางสาววราภรณ แจงชัด
ครูผูควบคุม คือ นางอุบล เบญจพงศ นางมนัสนันท จันทรสงแสง และนางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
2.23 รางวัลเหรียญเงิน ในการแขงขันทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Smart Biz ระดับ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย บมจ.คริสตอลซอฟท และสํานักงานอาชีวศึกษา วันที่ 20
มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวพรรณวดี
หมานเหตุ และนางสาวจิตติมา แป}นปลื้ม ปวส. 2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
2.24 การแขงขัน “ทักษะทางดานการบัญชี” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป6การศึกษา 2554 ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวรุงนภา ประพันธบัณฑิต ชั้น ปวช. 3/1 การบัญชี
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวขวัญฤทัย แกวพิทักษ ชั้น ปวช. 3/2
การบั ญชี 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 2 ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวจิ นดารั กษ ทองใบใหญ
ชั้น ปวช. 3/3 การบัญชี 4) รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวพรรณวดี หมานเหตุ
ชั้น ปวส. 2/1 การบัญชี 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. ผูเขาแขงขัน คือ นางสาวอธิยา สมมาศ
ชั้น ปวส. 2/2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางณัฐกาญจน ผลผลา นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา และ
นางวาสนา วิเชียร
2.25 รางวั ลชนะเลิ ศ ระดับ ประเทศ ประเภทสิ่ ง ทอ ประจํ า ป6 2554 การออกแบบชุ ด
ผลิตภัณฑบนโตŠะอาหาร รับถวยรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ภายใต
โครงการฝ} า ยทอใจ ครั้ ง ที่ 4 ณ ศู นยสงเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธยา วั นที่ 24 กรกฎาคม 2554 ผู เขาแขงขั น คื อ นางสาวเกษกนก ชลมุ ณี และ
นางสาวสุพรรณี แซตั้ง ปวส. 2 ผาและเครื่องแตงกาย ครูผูควบคุม คือ นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
2.26 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟ.ค
(แอนนิเมชั่น) การแขงขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรมระดับจังหวัด ผูเขาแขงขัน คือ นายสุทธิเกียรติ ชูทอง
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ และนางสาวจารุวรรณ พละเลิศ ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม
คือ นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
2.27 รางวั ลนั ก เรี ย นดี เ ดน ดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระดั บ ชาติ ประจํ า ป6 พ.ศ. 2554
จากธนาคารออมสิน นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัย คือ นางสาววนิดา บุญเพิ่ม ชั้น ปวส. 2/1 การบัญชี
ครูผูดูแล คือ นางนฤมล แยมศรี
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2.28 การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ในวันที่ 13 ธันวาคม
2554 เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เขารวมแขงขันระดับภาคตอไป มีดังตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ผูเขาแขงขัน ไดแก นายเจสซีส
โลมายมพุ ก ชั้ น ปวช. 1 วิ จิ ตรศิ ลปf ครู ผูควบคุ ม คื อ นางกรองกาญจน สรวงชู และคณะครูก ลุมวิ ชา
ภาษาอังกฤษทุกคน
2) รางวั ล ชนะเลิ ศ การแขงขั น พู ด สาธิ ต ผู เขาแขงขั น ไดแก นางสาววรรณระวี
ทิพยประพัทรกุล ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นาง กรองกาญจน สรวงชู และคณะครูกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคน
3) รางวัลชนะเลิศ การประกวดเพลงสากลหญิง ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวจิรารัตน
มัฏฐารักษ ปวช. 3 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
4) รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุงชาย,เพลงสากลชาย และเพลงไทยสากลชาย
ผูเขาแขงขัน คือ นายกุศล ผคุณสินธ ปวช. 2 ออกแบบเสื้อผา ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
5) รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง ผูแขงขันคือ นางสาวฟารีดา สมจิตร
ปวช.1 การขาย ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
6) รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟลคซอง ผูแขงขันคือ นายฐัธญพงศ กุญชร นายวัชระพล
เมฆมูสิก นายราชันย ชนะกิจ และนายคเณศ หลักป=ญญา ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ
นายธนาวุฒิ กลาเวช
7) รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ผูเขาแขงขัน ไดแก นายยศวิน แซฉิ่ง ปวส.
2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และนางสาวพิมพชนก วิโรจน ปวช.2/1 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางนงลักษณ
เรียบรอย และนางสาวมณฑา หมื่นชนะ
8) รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip Sing Dancer ไทยลูกทุง ผูแขงขัน ไดแก นาย
วิทยา มณีนอย นางสาวอุมาพร ขุนพรหม นางสาวพฤกษา โหสิริ นางสาวดาราวดี แกวมหาวงศ นางสาว
นฤมล ทิมทอง นางสาวปวีณสุดา กาญจนธานี นางสาว นิภาธร จินทะโร นางสาวศิริรักษ คงทอง ปวช.
1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ และนางสาวปภาวดี กาญจนธานี ปวช.1/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูควบคุม คือ
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
9) รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Lip Sing Dancer ไทยลูกทุง ผูเขา
แขงขัน ไดแก นางสาวกนกวรรณ ชูศรี นายกนกพงศ ผานคุม ปวช.1 การโรงแรม(ทวิภาคี) นายเอนกพงศ
ทองศรี ปวช.2 ออกแบบเสื้อผา นายวัชรพงษ เจริญผล ปวช.2/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ นายมีสิน สอนประสม
ปวช.2 ตัดเย็บเสื้อผา นางสาวจันภัทรา รุงกิตติคุณ ปวช.1/1 การบัญชี นางสาวฟารีดา สมจิตร ปวช.1/1
การขาย และนางสาวเสารวดี สิทธิสาร ปวช.2/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูควบคุมคือ นางจารุวรรณ อมรกุล
10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทยประเภทขิม ผูแขงขันคือ นาย
วิทยา มณีนอย ปวช.1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุย ผูแขงขัน คือ
นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.1 การโรงแรม(ทวิภ าคี) ครูผูควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล และ
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
12) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอาน ผูแขงขันคือ นายณัฐพล โตŠะแอ
ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูควบคุมคือ นางจารุวรรณ อมรกุล
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13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบป=ญหาประวัติศาสตร ผูเขาแขงขัน คือ
นางสาววนิดา จิตอารี และนางสาววนิดา แกวรักษา ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุม คือ
นางอุบล เบญจพงศ
14) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเขียนแผนธุรกิจ” วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ผูเขารวมแขงขัน ไดแก นายยุทธนา เพ็ชรชู ชั้น ปวส. 2/1
การบัญชี นายสุพจน นวลชวย นางสาวศันสนีย ประชานิยม และนางสาวชนันพร เข็มทอง ชั้น ปวส. 2
การตลาด และนางสาวสาวิตรี เพชรศรี ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นางสาวเสมอใจ
นวลศรี และนางจริยาท ประดิษฐทรัพย
15) การประกวดมารยาทไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ในวันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา
ผลการประกวด
1. นายยศวิน แซฉิ่ง
ปวส.2 คตฟ. ครูจันทิมา ชวยพิทักษ รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวพิมพชนก วิโรจน
ปวช.2/1 บช. ครูกรองกาญจน สรวงชู
3. นายณัฎฐพล ศรีสุวรรณ
ปวช.1/2 คต. ครูจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1
4. นางสาวนฤมล ทิมทอง
ปวช.1/2 คต. ครูจีรวรรณ ศรีวิลัย
5. นายโสภณัส แซฝ}า
ปวช.1/3 คต. ครูสุพัตรา เมืองฤกษ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
6. นางสาวนันทกานต ชาติเชื้อ ปวช.1/3 คต. ครูสุพัตรา เมืองฤกษ
7. นายมานินทร จรอนันต
ปวช.2/1 คต. ครูอรอนงค แซลิ่ม
รางวัลชมเชย
8. นางสาวประภัทรสร เต็มวิจิตร ปวช.2/1 คต. ครูอรอนงค แซลิ่ม
9. นายศุภกร ดุลยพิชช
ปวช.3/3 ธร. ครูมนัสนันท จันทรสงแกว
10. นางสาวป.ยวรรณ ทองใหม
ปวช.3/3 ธร. ครูมนัสนันท จันทรสงแกว
2.29 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต
ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีรายการแขงขันดังนี้
2.29.1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ Thai Fusion Set ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน
ไดแก นายศุภวัทน ถาวรสังข นายสงกรานต กลับสังขทอง และนายอักษรชัย ศรีสุข ชั้น ปวช. 2/2
อาหารและโภชนาการ ครูผูควบคุม คือ นางสาวชนันณัตถ พรหมหิตาทร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ พานขันหมากพานขันหมั้น (แหวน) ระดับ
ปวส. ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวพิมพิลัย สารกลับ และนางสาวกิตติญา อิลพัฒน ชั้น ปวส. 2 คหกรรม
นางสาวเนตรนภา ปราศจาก และนางสาวสุนิสา อินทฤกษ ชั้น ปวส. 1 คหกรรม ครูผูควบคุม คือ
นางรังสิมา บุญมีชัย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ พุมประดิษฐจากผาสําหรับตกแตงสถานที่
ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก นายนภดล พงศประดิษฐ นางสาววิริษฐา ทองศรี นางสาวพรทิพย ยิลาพงศ
นางสาวกรรณิ ก า ธรรมเจริ ญ และนางสาวนันทนา วุ ฒิ ชั้น ปวช. 3/1 คหกรรม ครูผูควบคุ ม คื อ
นางป.ยาภรณ กั้นเกตุ
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4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทัก ษะ เสื้อ คลุ ม สตรีแ ขนยาว ระดั บ ปวส. ผู เขา
แขงขัน ไดแก นางสาวเกษกนก ชลมูณี และนางสาวสุพรรณี แซตั้ง ชั้น ปวส. 2 ผาและเครื่องแตงกาย
ครูผูควบคุม คือ นางชะอุม ป=ญญานันท
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ เสื้อผาเด็กอายุ 3 – 5 ขวบ ระดับ ปวช. ผูเขา
แขงขัน ไดแก นายสหรัฐ นุยเจริญ และนางสาวจันทัปปภา แสงอาวุธ ชั้น ปวช. 3 ผาและเครื่องแตงกาย ครูผู
ควบคุม คือ นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ
ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวขวัญฤทัย พัฒนแกว ชั้น ปวช. 3/2 การบัญชี และนางสาวป=ทมา เชียรเลิศ
ชั้น ปวช. 3/1 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางสาวเยาวพร สุขพรมา
7) รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะ การบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเขาแขงขัน
ไดแก นายกิตติศักดิ์ พูนสวัสดิ์ และนางสาวพรรณวดี หมานเหตุ ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
8) รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการวาดภาพ (หุนนิ่ง)
ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวณัฐกานต ยกยอง ชั้น ปวช. 1 ออกแบบ และนางสาวดรัณรัตน
แสงตระกร ชั้น ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ จิตรกรรมสีน้ํา (หุนนิ่ง) ระดับ ปวส. ผูเขาแขงขัน
คือ นายบุญฤทธิ์ พรหมพุฒิ ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นายพฤติพงษ วงศวรรณา
10) รางวัลชนะเลิศ ทักษะ จิตรกรรมไทย ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวณัฐนรี กองกุล
และนายสมยศ เสือสอสิทธิ์ ชั้น ปวช.1 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม คือ นายโชคชัย จุลภักดิ์
11) รางวัลชมเชย ทักษะ การออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก
นางสาววรางคณา หีตเพ็ง ชั้น ปวช. 3 ออกแบบ นางสาวธัญวรัตน งามลํายอง ชั้น ปวช. 2 ออกแบบ
และนางสาวชุติมา จีนะดิษฐ ชั้น ปวช. 2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นายพรสฤษฎ วีแกว
12) รางวัลชมเชย ทักษะ การวาดภาคประกอบเรื่อง ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก
นางสาวกนกวรรณ ขวั ญเรี ยง ชั้น ปวช. 1 ออกแบบ และนางสาวณั ฎ ฐาภรณ ธี รพิสิฐ ชั้ น ปวช. 2
ออกแบบ ครูผูควบคุม คือ นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การเขียนภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ผูเขา
แขงขัน ไดแก นายภาคภูมิ สุวรรณโณ และนางสาววิภัทรา สุศรี ชั้น ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม คือ
นายธนาวุฒิ กลาเวช
14) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การวาดภาพบุคคลดวยคอมพิวเตอร ระดับ
ปวส. ผู เขาแขงขั น ไดแก นางสาวสุ ดารั ตน เพชรกู ล และนางสาวสิ ริ ม า เกื้ อ สกุ ล นายพั น ธุ พงษ
วัชรสินธุ และนายธีรยุทธ จันทรสุข ชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นางสาวนาขวั ญ
จันทรจํารัส
15) รางวั ลรองชนะเลิ ศอันดั บ 2 ทั กษะ ออกแบบภาพเคลื่ อนไหว (Animation)
ผูเขาแขงขัน ไดแก นายสุทธิเกียรติ ชูทอง ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว
ชั้น ปวช. 2 คอมพิ วเตอรกราฟ. ค และนายศิระ ประเสริฐศั กดิ์ ชั้น ปวส. 1/1 คอมพิ วเตอรกราฟ. ค
ครูผูควบคุม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ
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16) รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การออกแบบโปสเตอร
ดวยคอมพิวเตอร ผูเขาแขงขัน นางสาวปลิตา ทองหวาน และนางสาว สุดารัตน เพชรกูล ชั้น ปวส. 2
คอมพิวเตอรกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การแขงขันจัดทําและนําเสนองานการนํา
เที่ยว ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวธิพาพร มีป.]น และนางสาวแววตา มัฏฐารักษ ชั้น ปวช. 3/1 การโรงแรม
ครูผูควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ ออนหวาน และนางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
18) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) ระดับ ปวช. ผูเขา
แขงขัน ไดแก นางสาวกาญจนาพร ไชยชนะ ชั้น ปวช. 3/1 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นางสาวอรุณวรรณ
พันธครุฑ และนางวราภรณ เยาวแสง
2.29.2 การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ผูเขาแขงขัน ไดแก
นายเจสซีส โลมายมพุก ชั้น ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผูฝyกซอม คือ นางกรองกาญจน สรวงชู และคณะครู
กลุมวิชาภาษาอังกฤษทุกคน
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ผูเขาแขงขัน ไดแก
นางสาววรรณระวี ทิพยประพัทธกุล ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม ครูผูควบคุมฝyกซอม คือ นางกรองกาญจน
สรวงชู และคณะครูกลุมวิชาภาษาอังกฤษทุกคน
3) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดรองเพลงสากลหญิง ผูเขาแขงขัน ไดแก
นางสาวจิรารัตน มัฏฐารักษ ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม ครูผูควบคุมฝyกซอม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
4) รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุงชาย เพลงสากลชาย และเพลงไทย
สากลชาย ผูเขาประกวด คือ นายกุศล ผคุณสินธ ชั้น ปวช. 2 ออกแบบเสื้อผา ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ
กลาเวช
2.30 การประชุ ม ทางวิ ช าการองคการวิ ชาชี พ ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดั บ ชาติ
ประจําป6การศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดระยอง มีรายการ
ตอไปนี้
2.30.1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรางวัลดังนี้
1) รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง การแขงขันพุมประดิษฐจากผาตกแตงสถานที่
เพื่อความสวยงาม ระดับ ปวช. ผูเขาแขงขัน ไดแก นายนภดล พงษประดิษฐ นางสาววิริษฐา ทองศรี
นางสาวกรรณิกา ธรรมเจริญ นางสาวพรทิพย ยิลาพงษ และนางสาวนันทนา วุฒิ ชั้น ปวช. 3 คหกรรม
การผลิต ครูผูควบคุม คือ นางธนภร ฤทธิเกษม และนางป.ยาภรณ กั้นเกตุ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ การผสม
เครื่องดื่ม (ประเภทบุคคลหญิง) ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวกาญจนพร ไชยชนะ ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม
ครูผูควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ ออนหวาน นางสาวอรุณวรรณ พันธุครุฑ และนางวราภรณ เยาวแสง
3) รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาคหกรรม การตัดเย็บเสื้อสตรี
แขนสามสวน ผูเขาแขงขัน ไดแก นางสาวสุพรรณี แซตั้ง และนางสาวเกษกนก ชลมูณี ปวส. 2
ผาและเครื่องแตงกาย ครูผูควบคุม คือ นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
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2.30.2 การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ เหรี ย ญทองแดง การแขงขั น การสาธิ ต
ภาษาอังกฤษ (Demonstration) ผูเขาแขงขัน คือ นางสาววรรณระวี ทิพยประพัทรกุล ชั้น ปวช. 3 การโรงแรม
ครูผูควบคุม คือ นางกรองกาญจน สรวงชู
2) รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน การแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ผูเขา
แขงขัน คือ นายเจสซีส โลมายมพุก ชั้น ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผูควบคุม คือ นางกรองกาญจน สรวงชู และ
ไดรั บ คั ด เลื อ กเป/ นตั วแทนของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ไปแขงขั น ระดั บ ประเทศที่
กระทรวงศึกษาธิการ
3) รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน การประกวดรองเพลงสากล ผูเขาแขงขั น คื อ
นางสาวจิรารัตน มัฏฐารักษ ปวช. 3 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดรองเพลงสากล ผูเขา
แขงขัน คือ นายกุศล ผคุณสินธ ปวช.2 ออกแบบเสื้อผา ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
2.31 รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือเนตรนารีดีเดนคายยอยที่ 1 รางวัลหมูกิจกรรมดีเดน
คายยอยที่ 1 รางวัลหมูลูกเสือดีเดน กิจกรรมเดินทางไกล และรางวัลหมูลูกเสือผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
การเขากิจกรรมฐานผจญภัย ในการเขารวมงานชุ มนุมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ระดั บภาคใต ครั้ งที่ 4
ระหวางวันที่ 9 – 13 มี นาคม 2555 ณ คายลู กเสื อเฉลิ มพระเกี ยรติ ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรั ง
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ไดแก
ปวช. 1/1 การบัญชี
ปวช. 1/2 การบัญชี
1) นางสาวรัตนา คงแกว
9) นางสาวนริชา ขาวดํา
2) นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ
10) นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
3) นางสาวณัฐพร เทพกุญชร
11) นางสาวกิ่งกมล เกิดสมบัติ
4) นางสาวศิรินญากร สังขทอง
12) นางสาวจิราพร คามะนา
5) นางสาวปนัชดา นามวงศ
13) นางสาวจุฑารัตน จํารัส
6) นางสาวธนัชชา คชเชนทร
14) นางสาวโยทะกา พันธถาวรวัฒนา
7) นางสาวฉวีวรรณ อินทรแกว
ปวช. 1/4 การบัญชี
ปวช. 1/1 การขาย
15) นางสาวญานิศา เซงเสง
8) นางสาวฟารีดา สมจิตร
16) นางสาวศศิประภา นพเดช
ผูกํากับลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ คือ นางสาวสุพิชญา รักแดง และนางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค
2.32 กิ จกรรมวันสํ าคั ญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ระดับ สถานศึ กษา ประจํ า ป6
การศึกษา 2554 มีรายการดังตอไปนี้
2.32.1 การประกวดการพูดสุนทรพจน หัวขอ “สานตอพระราชปณิธาน หยุดยั้งยา
เสพติด หยุดหายนะแผนดิน” เนื่องในวันรณรงคยาเสพติด ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรพิมล เซี่ยงฉิน ชั้น ปวช. 1 ออกแบบ
รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดับ 1 นางสาวณั ฐนรี กองกุล ชั้น ปวช. 1 วิจิตรศิ ลปf รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอาภาภรณ วันเพ็ญ ชั้น ปวช. 2/2 การเลขานุการ และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง
ชั้น ปวช.1 ออกแบบ และนางสาวศิวลักษณ แกวยัง ชั้น ปวช. 2/1 การเลขานุการ
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2) ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิมพิลัย สารกลับ ชั้น ปวส. 2 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุกัญญา เชาวพรหม ชั้น ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ ชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
2.32.2 การประกวดบทความ/เรียงความ หัวขอ “สานตอพระราชปณิธาน หยุดยั้งยา
เสพติด หยุดหายนะแผนดิน” เนื่องในวันรณรงคยาเสพติด ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑารัตน จํารัส ปวช. 1/2 การบัญชี รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรพิมล เซี่ยงฉิน ปวช. 1 ออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรนภา
อินทรศรี ปวช. 1 ออกแบบ และรางวั ลชมเชย นางสาวณั ฏ ฐาภรณ คงศักดิ์ และนางสาวโยทะกา
พันธถาวรวัฒนา ปวช. 1/2 การบัญชี
2) ระดั บ ปวส. รางวั ล ชนะเลิ ศ นางสาวกิ ต ติ ญ า อิ ลพั ฒ น ปวส. 2 ธุ ร กิ จ งาน
ประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัฒน ศรีสินธุ ปวส. 1/2 อาหารและโภชนาการ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพิลัย สารกลับ ปวส. 2 ธุรกิจงานประดิษฐ และรางวัลชมเชย นายเกรียงศักดิ์
อัคจันทร ปวส. 1/2 อาหารและโภชนาการ และนายศักดิ์ชาญ เพชรชวย ปวส. 1/2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
2.32.3 การประกวดการคัดลายมือ หัวขอ “เรารักษภาษา พัฒนาชาติไทย รวมเทิดไท
องคราชัน” เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวั ลชนะเลิ ศ นางสาวทิ พ วั ลภ เกิดกัน ปวช. 1/2 เลขานุการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนฤมล แกวศรีจันทร ปวช. 1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาววรรนิศา ประชุม ปวช. 3 ธุรกิจคาปลีก และรางวัลชมเชย นายณัฎฐพล ศรีสุวรรณ
ปวช. 1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ และนางสาวมณเฑียร หับหลัน ปวช. 1/5 การบัญชี
2) ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรรถภรณ แกวเกลี้ยง ปวส. 1 การโรงแรมและ
บริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุกัลยา ชวยบํารุง ปวส. 2/2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวอรวรรณ คงเพชร ปวส. 1 การตลาด และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ บัวขาว
ปวส. 1 การโรงแรมและบริการ และนางสาวศศิธร ปราณีต ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
2.32.4 การประกวดแตงกลอนสด หัวขอ “เรารักษภาษา พัฒนาชาติไทย รวมเทิดไท
องคราชัน” เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวประณีตศิลปf สุวรรณระ และนางสาววรรณศิริ
ทองสอน ปวช. 3/1 การบั ญชี รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 นางสาวแพรวพรรณ เผาจิ นดา และนางสาว
วรรวิสา ชุมชวย ปวช. 2/1 การเลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนารี สิงหทอง และนางสาว
สุฑารัตน จิตราภิรมย ปวช. 2/1 การเลขานุการ และรางวัลชมเชย นางสาวจีระนันท มีเพียร นางสาว
ฉัตรธิดา กล่ําเกลื่อน นางสาววิชุดา ใจสุข และนางสาวอรจริยา แซเลี้ยว ปวช. 2/2 การเลขานุการ
2) ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวประภาพรรณ เกตุแกว และนางสาวพัชรี
ทองพรม ปวส. 2/2 การบั ญชี รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 นางสาวอังคณา คู ณหั วโทน และนางสาว
รัตนกมล อุพลเถียร ปวส. 1 การจัดการทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนรีรัตน ทองเรือง
และนางสาว อุมาพร เรืองธารา ปวส. 1 การจัดการทั่วไป และรางวัลชมเชย นายวัชระพล เมฆมุสิก
และนายชานนท พวงทอง ปวส. 1/2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค นางสาวจันทรจิรา รบเมือง และนางสาวธัญพร
กุญชร ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
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2.32.5 การแขงขันแตงกลอนสด “วันพอ” ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ และนายณัฐวุฒิ กางเกตุ
ปวช. 1/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุทธิดา กาวอนันตกุล และนางสาว
สุภัสสร ศิริทอง ปวช. 1/1 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฎฐณิชา รักชาติ
และนางสาวจิราวรรณ สมบัติแกว ปวช. 2/1 การขาย และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ เพชรรอด
และนางสาวกิตติมา เพ็งสกุล ปวช. 3/1 การเลขานุการ นางสาววรัญญา ศรีวัง และนางสาววราภรณ
ชื่นชม ปวช. 1/1 การโรงแรม
2) ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิรนันท รักษาพล และนางสาววงเดือน
เกื้อประพันธ ปวส. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชนนชนก จันทรสวาง และ
นางสาวทัศวรรณ คงศรี ปวส. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีระยะ ชวยนคร และ
นางสาวอลิษา พงษศิริ ปวส. 2/1 การบัญชี และรางวัลชมเชย นางสาวภัทรพา แจงประจักษ นางสาว
จิตติมา แป}นปลื้ม และนางสาวสุจรรญา จันวัฒนะ ปวส. 2/1 การบัญชี
2.32.6 การประกวดแตงคําขวัญ “วันครู” ประจําป6การศึกษา 2554 มี 2 ระดับ คือ
1) ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฏฐาพร ขุนวิลัย ปวช. 1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิริยา แซเอา ปวช. 1/4 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวธิดารัตน ทองประสงค ปวช. 1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ และรางวัลชมเชย นางสาวอุดาริน บุญพระอินทร
ปวช. 1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ และนางสาววราพร ดวงทิพย ปวช. 1 ธุรกิจคาปลีก
2) ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาววนิดา บุญเพิ่ม ปวส. 2/1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุจรรญา จันวัฒนะ ปวส. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายเอกณัฐ เรืองศิลปfประเสริฐ ปวส. 1/1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และรางวัลชมเชย นางสาวทัศวรรณ คงศรี
และนางสาวอลิษา ทั่งศิริ ปวส. 2/1 การบัญชี
2.33 การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (สวนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
ประจําป6 พ.ศ. 2554 มีผูสอบไดดังนี้
2.33.1 ธรรมศึกษาชั้นโท ไดแก นายวัชรพงษ เกิดโภคา ปวส. 2 การบัญชี นางสาว
ป.]นฤทัย สุขศรีนวล นางสาววรรณิศา ชูแกว นางสาวสุนิสา แซลิ้ม นางสาวสุพัตรา หนูขาว นางสาว
สุภาวรรณ สมนิล นางสาวอรอุมา ชูแกว นางสาวจิราภรณ แกวเกิด และนางสาววรรณนภา ศรีสวัสดิ์
ปวส. 2 การจัดการทั่วไป
2.33.2 ธรรมศึกษาชั้นตรี ไดแก นางสาวชยาพร สะบูมวง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวเนตรนภา ปราศจาก นางสาวสุพรรษา ศรีเมือง และนางสาวอภิญญา ตั้งเจริญลาภ ปวส. 1
ธุรกิจงานประดิษฐ
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2.4 เปKาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป}าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําป6
การศึกษา 2554 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
2.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

เปKาหมายความสําเร็จ
1. พัฒนาสถานศึกษาสูความเป/นเลิศ ดานทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ
2. ใชระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
3. หาแหลงเงินทุนและความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมมือในการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น
2.4.2 การพัฒนาผูเรียน
1. ผูเรียนผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ตาม
สาขาวิชาไดหลากหลาย
2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป/น
ที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
3. ผูเรียนหารายไดระหวางเรียน ตลอดจนมี
ผูประกอบการใหมทุกประเภทวิชา
2.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
2.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน โครงงานทาง
1. แผนกวิชาสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัย
โครงงานไดหลากหลาย
2. เผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ในระดับชาติ จํานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น
2.4.5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน
1. กําหนดใหมีการบริการวิชาชีพแกชุมชนครบทุก
และสังคม
สาขาวิชา
2. ใหบริการทางวิชาชีพอยางเป/นระบบ สอดคลอง
กับสาขาอาชีพ
2.4.6 การจัดหาทรัพยากร และแหลงการเรียนรู
1. มีสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพิ่มขึ้น
2. แผนกวิชาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ ใหเพียงพอและเหมาะสม
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ดาน
2.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษา

เปKาหมายความสําเร็จ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการศึกษา
อบรม พัฒนาความรูเพิ่มขึ้นทุกคน
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการอยาง
หลากหลายเพิ่มขึ้น
1. มีสถานประกอบการและชุมชน รวมในการจัด
การศึกษา จํานวนเพิ่มขึ้น
2. มีเครือขายสถานประกอบการ ผูปกครองในการ
จัดการศึกษา

2.5 เปKาหมายความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป}าหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป6การศึกษา
2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
2.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
2.5.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
2.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
2.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอน
วัยอันควร
2.5.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

เปKาหมายความสําเร็จ
มีความเสี่ยงไมเกินรอยละ 10 ในทุกดาน

2.6 แผนกลยุทธ/ที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปKาหมายการพัฒนา
สถานศึกษาไดดําเนินการตามเป}าหมายการพัฒนา ดังนี้
2.6.1 จัดการเรียนการสอนและการฝNกอาชีพ
1) ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
เปKาหมายการพัฒนา
1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร/
1. ติดตาม/หาขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ
ศึกษาตอ
2. วิเคราะหขอมูลและศึกษาสภาพป=ญหา
3. ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเป}าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของ 1. จัดหลักสูตรสนองตอความตองการของผูเรียนและ
ผูเรียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ
สถานประกอบการ
2. ใหสถานประกอบการมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร
เปKาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร/
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3. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะหอาชีพ
และมาตรฐานสมรรถนะ
2. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
ในแตละระดับ
3. กําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพพื้นฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
4. ประเมินผลตามสภาพจริง

4. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

1. จัดแผนงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา
2. สงเสริมใหองคการนักศึกษาเป/นเครือขายสําคัญ
ในการสรางคุณธรรม จริยธรรม

5. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี มีน้ําใจ รัก
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. บูรณาการเรื่องสุขภาพและกีฬา
2. จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
3. จัดตั้งชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษา
สามารถเลือกไดตามความสามารถของตนเอง
4. จัดและรวมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

2) ดานการบริหารจัดการ
เปKาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร/

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
และความคลองตัว

1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝbายตาง ๆ ให
สอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนรวมกันในการดําเนินงาน การนิเทศ
และกํากับ ติดตาม

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา

1. จัดใหมีระบบเครือขายการบริหารงานใน
สถานศึกษา
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
3. แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐ เพื่อใชระบบเครือขายสารสนเทศ
รวมกัน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช IT
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ดาน
3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน
โดยเนนผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

3) ดานพัฒนาทรัพยากร
เปKาหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสราง
เครือขายในการจัดการอาชีวศึกษา รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา

4) ดานสภาพแวดลอม
เปKาหมายการพัฒนา

เปKาหมายความสําเร็จ
1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานที่ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธของ
การปฏิบัติงานเป/นสําคัญ
2. มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล

ยุทธศาสตร/
1. สํารวจขอมูลเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา
2. สรางความเขาใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ใหสถานประกอบการ ชุมชน มีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรและจัดการศึกษา
4. ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยใหกับ
ชุมชนทราบอยางตอเนื่อง
5. ใหความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน
ยุทธศาสตร/

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน

1. จัดหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชาชีพ
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอน
3. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
เพียงพอตอกิจกรรมการเรียนการสอน

2. จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู

1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณ
สถานศึกษา ใหมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
ดวยกิจกรรม 5 ส.

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย

1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเป/นระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จัดวางระเบียบป}องกันอุบัติภัย เพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
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5) ดานการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
เปKาหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร/

1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบ กําหนดขั้นตอนการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานเป/นระยะ
3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อให
ทุกแผนกและงานไดทราบรวมกัน

2.6.2 ดานการพัฒนาครู เพื่อยกฐานะเปOนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เปKาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร/
พัฒนาครู ใหมีคุณสมบัติ และลักษณะที่
สอดคลองกับภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา

1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการ
พัฒนาครู
2. จัดทําแผนพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สนับสนุน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ในดาน IT การสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ทักษะชีวิต
4. สนับสนุน สงเสริมใหครู มีความรู ความเขาใจใน
การทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญ
5. ประเมินผลและพัฒนาครู
6. เผยแพร ยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ ของบุคลากร
และสถานศึกษาดีเดน
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2.7 เปKาหมายตามแผนกลยุทธ/
สถานศึกษาไดกําหนดเป}าหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดังนี้
เปKาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร/
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป6
ตัวบ3งชี้ที่ 1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู
ตัวบ3งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใช
แกป=ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเป/นระบบ
ตัวบ3งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนแตละชั้นป6ผานการ
ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
ตัวบ3งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ตัวบ3งชี้ที่ 1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ตัวบ3งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป6
ตัวบ3งชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ 1.9 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน

1. มุ3งพัฒนาผูเรียนตามเปKาหมาย ดังนี้
1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความรูและทักษะวิชาชีพการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เทียบโอนฯ
1.3 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.4 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
1.5 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเป/นใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
1.6 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.7 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
1.8 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอิสระ
1.9 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
1.10 วางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ และมีรายได
ระหวางเรียน
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ3งชี้ที่ 2.1 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบ3งชี้ที่ 2.2 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
ตัวบ3งชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
คุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบ3งชี้ที่ 2.4 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝyก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
ตัวบ3งชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบ3งชี้ที่ 2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ พื้นที่
ฝyกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบ3งชี้ที่ 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบ3งชี้ที่ 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
ตัวบ3งชี้ที่ 2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ3งชี้ที่ 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ3งชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี
ตัวบ3งชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป=ญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนาผูเรียน
ตัวบ3งชี้ที่ 2.13 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มี
คุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบ3งชี้ที่ 2.14 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

2. มุ3งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญโดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอ
ในแตละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝyกปฏิบัติงาน สถานที่
ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่
เกี่ยวของอยางเป/นระบบและตอเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ และ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ตัวบ3งชี้ที่ 3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ3งชี้ที่ 3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ประชาธิปไตย
ตัวบ3งชี้ที่ 3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวบ3งชี้ที่ 3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เกี่ยวกับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช
ตัวบ3งชี้ที่ 3.5 ผลของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ 3.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมป}องกัน
และตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบ3งชี้ที่ 3.7 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียน
พบครูที่ปรึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ 3.8 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเขา

3. มุ3งพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียน อยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ/
ตัวบ3งชี้ที่ 4.1 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน
ตัวบ3งชี้ที่ 4.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/
หรือไดรับการเผยแพร
ตัวบ3งชี้ที่ 4.3 รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ
ตัวบ3งชี้ที่ 4.4 จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน

4. มุ3งพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา
ดังนี้
4.1 ใหความรูความเขาใจแกผูสอนและผูเรียนในเรื่อง
การสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่สามารถประยุกตใชในการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพ พัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสูการ
แขงขันระดับชาติ และนานาชาติ
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานให
สอดคลองกับแผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของ
สถานศึกษา
4.3 หาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส
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มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสู3สังคม
ตัวบ3งชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผูเรียน
ตัวบ3งชี้ที่ 5.2 รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ

5. มุ3งพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสู3สังคม ดังนี้
5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของ
ชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยาง
เป/นระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่
กําหนด
5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานให
สอดคลองกับแผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของ
สถานศึกษา
5.3 หาชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ทั้งของผูเรียนและผูสอนทุกโอกาส

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ 6.1 รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ
ตัวบ3งชี้ที่ 6.2 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ3งชี้ที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
บริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดวยความ
โปรงใส และตรวจสอบได
ตัวบ3งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

6. มุ3งพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการโดยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารใน
การผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม

มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ3งชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
ตัวบ3งชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

7. มุ3งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนี้
7.1 จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
7.2 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ตอนที่ 3
การดําเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่ 3
การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเป&าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา “ วิชาดี

มีทักษะ

ใฝธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย ”

วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎรธานี มุ*ง จั ดการอาชี วศึ กษา โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิ บาล ผลิ ตและ
พัฒนาผู+เรียนให+มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป4นศูนยกลางแห5ง
การเรียนรู+สู5สากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีสมรรถนะด+านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล+องกับความต+องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับท+องถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู5ในสังคม
อย5างมีความสุข
4. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป4นไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล+อม
6. เป4นศูนยกลางการเรียนรู+สู5สากล
เป&าหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝAกอาชีพ มี 5 ด+าน ได+แก5 ด+านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ด+านการบริหารจัดการ ด+านพัฒนาทรัพยากร ด+านสภาพแวดล+อม และ ด+านการกํากับ ตรวจสอบ
และรายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป4นผู+ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึกษาดําเนินงานตามวิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ให+มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 แก+ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให+การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ด0าน
3.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

เป&าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. พัฒนาสถานศึกษาสู5ความเป4น 1. ติดตาม สํารวจความพึงพอใจ
เลิศด+านทักษะวิชาชีพและ
ของสถานประกอบการที่มี
วิชาการ
ผู+สาํ เร็จการศึกษาเข+าทํางาน
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ด0าน

3.2.2 การพัฒนาผู+เรียน

3.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

เป&าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

2. ใช+ระบบสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา
3. หาแหล5งเงินทุนและความ
ร5วมมือจากหน5วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร5วมมือในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

2. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให+มีความทันสมัย
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให+ใช+ IT ได+
3. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร5วมกันจัดการศึกษา
1. ส5งเสริม สนับสนุนผู+เรียน คิด
ค+นคว+า สร+างวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาอาชีพ
อย5างหลากหลาย
2. ส5งเสริมกิจกรรมด+านคุณธรรม
จริยธรรม และบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนอย5างต5อเนื่อง
3. ประกาศเกียรติคุณผู+เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเป4นเลิศ
1. ทําความร5วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต+องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา
1. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงงานเพิ่มขึ้น
2. กระตุ+น สนับสนุนให+คิดค+น
และส5งเข+าแข5งขันในระดับชาติได+
หลากหลายชิ้นงาน

1. ผู+เรียนผลิตนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาวิชาที่เรียน
2. ผู+สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม เป4นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ
3. ผู+เรียนหารายได+ระหว5างเรียน
ตลอดจนมีผู+ประกอบการใหม5ทุก
ประเภทวิชา
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล+องกับความต+องการของ
ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ

3.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน 1. แผนกวิชาสร+างนวัตกรรม
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานได+
นวัตกรรมและงานวิจัย
อย5างหลากหลาย
2. เผยแพร5ผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานใน
ระดับชาติ จํานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น
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ด0าน
3.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก5ชุมชน และสังคม

เป&าหมายความสําเร็จ
1. กําหนดให+มีการบริการวิชาชีพ
แก5ชุมชน ครบทุกสาขาวิชา
2. ให+บริการทางวิชาชีพอย5างเป4น
ระบบสอดคล+องกับสาขาอาชีพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. แผนกวิชาวางแผนดําเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให+
สอดคล+องกับสาขาอาชีพ
2. กําหนดการบริการวิชาชีพแก5
ชุมชนอย5างต5อเนื่องและเป4นระบบ
3.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ 1. มีสถานประกอบการในการจัด 1. ประสานและทําความร5วมมือ
แหล5งการเรียนรู+
การศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น กับสถานประกอบการให+มี
2. แผนกวิชาพัฒนาสื่อการเรียน จํานวนหลากหลายสาขาอาชีพ
การสอน จัดหาเครื่องมือ
2. แผนกวิชาเร5งรัด จัดหา พัฒนา
อุปกรณ ให+เพียงพอและ
สื่อการเรียนการสอน และ
เหมาะสม
เครื่องมือ อุปกรณให+เพียงพอ
3.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. วางแผนจัดทําโครงการในการ
ทางการศึกษา
ได+รับการศึกษา อบรม พัฒนา
ฝAกอบรมบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ความรู+เพิ่มขึ้นทุกคน
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงาน 2. เปMดโอกาสและกระตุ+นให+ครู
ทางวิชาการ อย5างหลากหลาย
และบุคลากรจัดทําผลงานทาง
เพิ่มขึ้น
วิชาการ
3.2.8 การสร+างเครือข5ายความ 1. มีสถานประกอบการและ
1. ประสานงานกับ
ร5วมมือในการจัดการศึกษา
ชุมชน ร5วมในการจัดการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
จํานวนเพิ่มขึ้น
องคกรส5วนท+องถิ่น ร5วมมือใน
2. มีเครือข5ายสถานประกอบการ การจัดการศึกษา
และผู+ปกครองในการจัด
2. ประสานงานสร+างเครือข5าย
การศึกษา
สถานประกอบการ และ
ผู+ปกครองในการจัดการศึกษา
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3.3 มาตรการป&องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให+การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรฐานการปFองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด0าน

เป&าหมายความสําเร็จ

3.3.1 ความเสี่ยงด+านความ
มีความเสี่ยงไม5เกิน
ปลอดภัยของผู+เรียน ครู และ
ร+อยละ 10 ในทุกด+าน
บุคลากรภายในสถานศึกษา
3.3.2 ความเสี่ยงด+านการทะเลาะ
วิวาท
3.3.3 ความเสี่ยงด+านสิ่งเสพติด
3.3.4 ความเสี่ยงด+านสังคม เช5น
การตั้งครรภก5อนวัยอันควร
3.3.5 ความเสี่ยงด+านการพนัน
และการมั่วสุม

มาตรการป&องกันและควบคุม
1. มาตรการด0านป&องกัน
1.1 จัดให+มีครูที่ปรึกษาประจําทุก
ชั้นเรียน
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษา
ในปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา สัปดาหละ 1
ครั้ง หรือมากกว5า
1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู+สอนต+อง
แจ+งผู+ปกครองทราบอย5างเป4นทางการ
เมื่อนักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดต5อกัน
เกิน 1 สัปดาห เพื่อร5วมมือกันติดตามดูแล
1.4 กําหนดให+นักเรียนนักศึกษาต+อง
เข+าแถวร5วมกิจกรรมหน+าเสาธงอย5างน+อย
ร+อยละ 80 ของจํานวนครั้งที่มีกิจกรรม
หน+าเสาธง
1.5 จัดให+มีการตรวจสุขภาพประจําปP
และตรวจปQสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติด
อย5างน+อยปPละ 1 ครั้ง ต5อจํานวนผู+เรียน
ทั้งหมด
1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป4นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
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ด0าน

เป&าหมายความสําเร็จ

มาตรการป&องกันและควบคุม
2. มาตรการด0านการพัฒนาผู0เรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนในรูป
ของกิจกรรมองคการวิชาชีพ ชมรม
วิชาชีพ
2.2 จัดอบรมให+ความรู+ เกี่ยวกับยา
เสพติด การตั้งครรภก5อนวัยอันควร ค5าย
คุณธรรมพัฒนาผู+เรียน กิจกรรมลูกเสือ
2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดการสอนวิชา
เพศศึกษา
2.4 ประกาศยกย5องชมเชยนักเรียน
นักศึกษา ที่กระทําคุณงามความดี เพื่อ
เป4นตัวอย5างแก5ผู+อื่น
3. มาตรการด0านแก0ไขป6ญหา
3.1 งานปกครองเชิญผู+ปกครองมา
เพื่อร5วมมือกันหาทางแก+ไขปQญหาที่
เกิดขึ้น
3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษ
นักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบของ
สถานศึกษา
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนที่มี
คุณลักษณะที่ไม5พึงประสงค
3.4 ประสานกับหน5วยงานภายนอก
เพื่อร5วมพัฒนาผู+เรียน
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3.4 ระบบโครงสร0างการบริหาร
เพื่อให+การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป4นไปอย5างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได+ร5วมคิด
ร5วมทํา ร5วมประเมินผล ร5วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร+าง
การบริหารงานดังนี้
โครงสร0างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู0อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
นางเนาวรัตน รัตนพันธ

ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุณี พงศยี่หล+า

ฝายแผนงานและความร5วมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

หัวหน+างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหน+างานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล

หัวหน+างานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แย+มศรี

หัวหน+างานศูนยข+อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ ภู5ทอง

หัวหน+างานครูที่ปรึกษา
นางฤดี เพชรมณี

หัวหน+างานความร5วมมือ
นางปMยะพร เข็มขาว

หัวหน+างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน+างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน+างานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบร+อย

หัวหน+างานบุคลากร
นางสาวเยาวพร สุขพรมา
หัวหน+างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน
หัวหน+างานการบัญชี
นางสาวนารีรตั น อู+สกุลวัฒนา

หัวหน+างานพัสดุ
นางชฎาภรณ เฟSTองฟุFง
หัวหน+างานอาคารสถานที่
นายพฤติพงษ วงศวรรณา
หัวหน+างานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน
หัวหน+างานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

หัวหน+างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล
หัวหน+างานส5งเสริมผลิตผลการค+าฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหน+างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
หัวหน+างานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน ผลผลา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด
หัวหน+างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางมาลี ว5องเกษฎา
หัวหน+างานวัดผลและประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ
หัวหน+างานวิทยบริการและห+องสมุด
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ
หัวหน+างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางเบญจมาศ ช5วยดํารงค
หัวหน+างานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร
แผนกวิชาผ+าและเครื่องแต5งกาย
นางชะอุ5ม ปQญญานันท
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แข5งขัน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธดิ า พัลลภดิษฐสกุล
แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข5งขัน

แผนกวิชาวิจติ รศิลปV
นายธนาวุฒิ กล+าเวช

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแก+ว

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟMก
นายชนัญญา สุวรรณวงศ

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางสุภาภรณ ก5อวนิช

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนภูมิที แสดงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
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3.5 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3.5.1
1)
2)
3)
4)

5)
6)

3.5.2
1)
2)

ข0อเสนอแนะจากการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. 2549)
กําหนดงานประกันคุณภาพการศึกษาให+เป4นส5วน
หนึ่งของระบบการบริหารจัดการศึกษา ทุกส5วนงาน
พัฒนาสารสนเทศให+ครอบคลุมด+านบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเป4นเครื่องมือ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต สู5คุณภาพอย5างยั่งยืน
หาแหล5งเงินทุนภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
และนํามาเผยแพร5ให+บุคลากรทราบได+อย5าง
ทั่วถึง เพื่อจัดทําโครงการขออนุมัติเงินทุน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส5งเสริมพัฒนาด+านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมให+มากขึ้น
จัดคณะกรรมการการประเมินข+อสอบ เพื่อ
จัดทําข+อมูลมาพัฒนาจัดทําข+อสอบให+มี
มาตรฐานครบทั้ง 3 ด+าน คือ พุทธิพิสัย
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
การประเมินคุณภาพภายในโดยต0นสังกัด
(พ.ศ. 2553)
สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยความร5วมมือกับสถานประกอบการให+ครบ
ทุกสาขาวิชาที่เปMดสอน
สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู+ตลอด
หลักสูตร เพื่อให+ผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข0อเสนอแนะ
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบศูนยข+อมูลสารสนเทศ
- โครงการปรับปรุงห+องระบบเครือข5ายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําปP และแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะยาว
- โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษา สํานักงานปรับปรุง
ระบบประปา และไฟฟFา
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
- โครงการคุณธรรมนําความรู+
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนเอกสาร ทาง
วิชาการ แผนการจัดการเรียนรู+แบบบูรณาการ
- โครงการสัมมนาและลงนามความร5วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว5างสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
สาขาวิชาชีพที่เปMดสอน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบาย 3D
- โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาและครุภัณฑแต5ละสาขาวิชา
- โครงการพัฒนาห+องสมุด
- โครงการปรับปรุงห+องระบบเครือข5ายสารสนเทศ พัฒนา
ระบบเครือข5ายสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาระบบศูนยข+อมูลและสารสนเทศ
- โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนและเข+าค5ายภาษาอังกฤษ
- โครงการรณรงคและปFองกันยาเสพติด
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3) สถานศึกษาควรสร+างความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประเมินตนเองที่ชัดเจนของ
บุคลากรระดับแผนกวิชา

3.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
(พ.ศ. 2554)
1) ส5งเสริมกิจกรรมทีเน+นด+านคุณธรรม จริยธรรม
อย5างเป4นรูปธรรมและต5อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ผู+เรียนให+มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาน
ประกอบการและสังคม
2) จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคลากรที่มีความรู+
ความสามารถ เพื่อพัฒนาผู+เรียนในสาขาวิชาที่
ขาดครูที่มีคุณวุฒิด+านวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่มี
ผู+เรียนมาก
3) จัดหา/ทําความร5วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสูตร ผู+สอน และผู+เรียน ที่
สอดคล+องกับความต+องการของตลาดแรงงาน
4) จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการ
จัดซื้อวัสดุฝAก อุปกรณ สําหรับจัดการเรียนการ
สอนให+เหมาะสมเพียงพอต5อผู+เรียน

แผนการปฏิบัติตามข0อเสนอแนะ
- โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ/ศูนยบ5มเพาะวิสาหกิจ
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ตรวจสุขภาพ
นักเรียนนักศึกษาและการประกันอุบัติเหตุกลุ5มนักเรียน
นักศึกษา
- โครงการคุณธรรมนําความรู+
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู+เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15
ปP อย5างมีคุณภาพ
- โครงงานและสิ่งประดิษฐคนรุ5นใหม5
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามข+อมูลการประเมินตนเอง
รายบุคคล และแผนกวิชา
- การประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพ

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค5านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผู+เรียน
- โครงการสนับสนุนให+กระทําความดี ยกย5อง คนเก5ง
ที่มีจิตอาสา ช5วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
- มีแผนรองรับอัตราการเพิ่มของครูแผนกวิชาต5าง ๆ เพื่อ
รองรับจํานวนผู+เรียนที่เพิ่มขึ้น
- ส5งเสริมให+ครูพัฒนาความรู+และประสบการณในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อนํามาพัฒนาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- ลงนามความร5วมมือกับสถานประกอบการในชุมชน ท+องถิ่น
- พัฒนาเครือข5ายความร5วมมือกับสถานประกอบการและ
หน5วยงานที่เกี่ยวข+อง
- ลงนามความร5วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว5าง
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15
ปP อย5างมีคุณภาพ
5) จัดหางบประมาณที่ใช+ในการสร+าง พัฒนา และ - โครงการส5งเสริมการจัดทําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
เผยแพร5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ โครงงาน และสิ่งประดิษฐคนรุ5นใหม5
โครงงาน อย5างพอเพียงกับครู และผู+เรียน ในแต5 - โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ละสาขาวิชา

ตอนที่ 4
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้

ตอนที่ 4
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ.ที่กําหนดตามชั้นป1
ความตระหนัก

สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบว+าดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
ตามชั้นป. โดยระบุว+าผูเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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

ความพยายาม

ผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะห:หลักสูตร
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป<น
สําคัญ มีทักษะกระบวนการใหผูเรียนมีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต+ละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัย
ในชั้นเรียน

สัมฤทธิผล

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ+านเกณฑ:การพนสภาพของระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
ว+าดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนใน
แต+ละชั้นป.ตามสาขาวิชา มีจํานวนทั้งหมด 3,041 คน ผ+านเกณฑ: 2,512 คน คิดเป<น
รอยละ 82.60 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณ:วิชาชีพ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณ:วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ:วิชาชีพใน
แต+ละประเภทวิชา สาขาวิชา
ความพยายาม ครู ผู สอนจั ดการเรี ย นการสอนแบบเที ย บโอนความรู และประสบการณ: วิ ช าชี พ ของ
หลักสูตรตามที่ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนฯ ในแต+ละประเภทวิชา สาขาวิชา
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สัมฤทธิผล

ผูเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ:วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ: 18 คน คิดเป<น
รอยละ 76.26 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตร:และวิทยาศาสตร:ใหสามารถนํามา
ประยุกต:ใชในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต.หลักการทางวิทยาศาสตร. และคณิตศาสตร.มาใช
แกป;ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเป>นระบบ
ความตระหนัก

ครู ผู สอนกํ า หนดใหผู เรี ยนในแต+ ละชั้ นป. แต+ ละสาขาวิ ชาที่ จัด ทํ า ผลงาน นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร: และ/
หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต:ใชหลักการทางวิทยาศาสตร: และคณิตศาสตร: ในการ
แกปHญหาอย+างเป<นระบบในแต+ละภาคเรียน

ความพยายาม

ครู ผูสอนวิชาวิท ยาศาสตร: และคณิตศาสตร: จัดการเรี ยนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมี
ทักษะในการเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมาย
ใหทําการคนควา เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกต:ใชประกอบกับวิชาอื่น ๆ
โดยจัดทําเป<นผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร: และ/หรือ โครงการวิชาชีพ

สัมฤทธิผล

ผู เรี ยนที่ สามารถประยุ กต: หลั กการทางวิ ทยาศาสตร: และคณิตศาสตร: มาใชแกปH ญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<นระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 329 ผลงาน จํานวนผูเรียนที่
จัดทําผลงาน 904 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด จํานวน 927 คน คิดเป<นรอยละ
97.52 มีผลการประเมินในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.3 ความรูและทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร สําหรับผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนแตละชั้นป1ผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดครูผูสอนพัฒนาผูเรียนแต+ละชั้นป.ที่สอบผ+านเกณฑ:การทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ โดยจํา แนกประเภทวิ ชาที่เปMดสอนอย+างครบถวน ซึ่งการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพจะเป<นเครื่องมือในการสะทอนคุณภาพของผูเรียนและผูที่จะสําเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห+งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2552 ที่ กํ า หนดใหคุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ
ประเภทวิชาและสาขาวิชาต+าง ๆ ตองเป<นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศึกษากําหนด ครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
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ความพยายาม

ผูเรี ยนทุ กสาขาวิ ชา ทุ กระดั บชั้ นเรียน มี การเรียนรู ฝh กทักษะทั้ ง วิชาพื้นฐาน วิชาชี พ
พื้นฐาน และผ+านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ โดยไดเกรดไม+ต่ํากว+า
2.00 ของแต+ละหมวดวิชาชีพตามหลักสูตร

สัมฤทธิผล

ผูเรียนตามหลักสูตรแต+ละชั้นป.ผ+านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ จํานวน
5,459 คน ผ+า นเกณฑ:การประเมิน จํานวน 4,313 คน คิดเป<นรอยละ 79.00
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ:ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความตระหนัก

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เช+น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
ความซื่อสัตย: ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยง
อบายมุข และสิ่งเสพติด การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ:ที่ดี ตามหลักสูตร
ในแต+ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จําแนกตามชั้นป. ที่มีพฤติกรรม 3 ดาน คือ
1. คุณธรรม จริยธรรม และค+านิยมที่ดีงาม ไดแก+ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
วิทยาลัย เช+น การแต+งกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไม+ทุจริตในการสอบ ไม+ลัก
ขโมย ไม+เกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เป<นตน
2. การมีมนุษยสัมพันธ: ไดแก+ การทํางานเป<นทีม การเขาร+วมกิจกรรมชมรม รับฟHงความ
คิดเห็นของผูอื่น ใหความร+วมมือกับผูอื่น ช+วยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เป<นตน
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไดแก+ การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสต+าง ๆ เป<นตน

ความพยายาม

สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยจัดกิจกรรมดังต+อไปนี้
1. ส+งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค+านิยมที่พึงประสงค:
2. ผูสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวิชา
3. ส+งเสริมการเรียนการสอน ใหผูเรียนทํางานเป<นทีม ร+วมคิดร+วมทํางาน มีความรับผิดชอบ
4. ส+งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียน เช+น อบรมคุณธรรม จริยธรรม เขาค+าย
คุณธรรม กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงค:ใหความรูและ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
5. ส+งเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหว+างเรียน
6. มีระบบครูที่ปรึกษาอบรมดูแลผูเรียนอย+างใกลชิด และประสานผูปกครองสม่ําเสมอ
เพื่อร+วมแกไขปHญหาที่จะก+อใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
7. งานปกครอง สรางความตระหนักแก+ผูเรียนและครูที่ปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม
จริยธรรม ของผูเรียนอย+างต+อเนื่อง
8. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสรางความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแก+ผูเรียน
อย+างต+อเนื่องตลอดป.การศึกษา
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สัมฤทธิผล

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ:ที่ดี โดยคิดจาก
1. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยใหความร+วมมือในกิจกรรมเขา
แถวหนาเสาธง ตลอดป.การศึกษา อยู+ในเกณฑ:ดี คิดเป<นรอยละ 88.34
2. งานปกครองสรุปผูเรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแต+งกายตามระเบียบ ตลอดป.
การศึกษา อยู+ในเกณฑ:ดี คิดเป<นรอยละ 77.30
3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป.การศึกษา
จํานวน 2 ครั้ง มีผูไม+เกี่ยวของสารเสพติด คิดเป<นรอยละ 94.50
4. ผูเรียนมีพฤติกรรม 3 ดาน อยู+ในเกณฑ:ดี คิดเป<นรอยละ 87.09
ดังนั้น สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาที่มีผูเรียนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดเป<นรอยละ 86.80 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.5 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ.การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ความตระหนัก

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาผูสอน ในเรื่องการวิเคราะห:หลักสูตรในแต+ละรายวิชา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการใหผูเรียนมีส+วนร+วมมากที่สุด มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน

ความพยายาม

ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะห:หลักสูตรทุกรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีส+วนร+วม
ในกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนมากที่ สุด มี การวั ดผลประเมิ นผลตามสภาพจริ งในแต+ ละ
รายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

สัมฤทธิผล

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเทียบจากผูเรียน
แรกเขาของแต+ละสาขาวิชา จํานวน 1,409 คน ผ+านเกณฑ: จํานวน 849 คน คิดเป<น
รอยละ 60.25 ผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: พอใช
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต+อและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 1.7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป1
ความตระหนัก

เมื่อนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแต+ละป.การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อภายใน 1 ป. แยกขอมูล
แต+ละประเภทวิชา และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน สรุปขอมูลให
แผนกวิชา โดยคิดเป<นรอยละของผู สําเร็จการศึ กษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อ

ความพยายาม

1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา สู+การปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ+งใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน
กิจกรรมต+อไปนี้ - ส+งเสริมผูประกอบการรายย+อย (SME2)
- ส+งเสริมอาชีพอิสระ
- การฝhกประสบการณ:วิชาเรียนในสถานประกอบการ
3. จัดโครงการส+งเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหว+างเรียนตามอาชีพที่เหมะสม
4. ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุ+งใหผูเรียนไดมีการฝhกทักษะ/ปฏิบัติ
จากประสบการณ:จริง และไดรับการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน

สัมฤทธิผล

ผูสําเร็จการศึกษาป.การศึกษา 2553 จํานวน 962 คน ติดตามได 917 คน ไดงานทํา
จํานวน 51 คน คิดเป<นรอยละ 7.54 ศึกษาต+อ จํานวน 864 คน คิดเป<นรอยละ
95.32 ของจํา นวนที่ติดตามได ดั งนั้ น รวมผู สํ าเร็ จการศึ กษาที่ ไดงานทํ าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อภายใน 1 ป. จํานวน 915 คน คิดเป<น
รอยละ 95.32 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.7 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน+วยงานพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค. ของผูสําเร็จ
การศึกษา
ความตระหนัก

ความพึงพอใจของผูบริหาร หรือเจาของสถานประกอบการที่มีต+อพฤติกรรมของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค: เช+น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย: ความเมตตา
กรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ: มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม+เกี่ยวของกับ
อบายมุข และสิ่งเสพติด เป<นตน

50

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการโดยงานวิจัย ฯ สรางแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในดาน
ความรู ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย:
ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ: มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม+
เกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เป<นตน ส+งไปยังสถานประกอบการ จํานวน
30 แห+ง และสถานประกอบการใหความร+วมมือในการตอบแบบสอบถามส+งกลับมายัง
สถานศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 23 ฉบับ

สัมฤทธิผล

สถานประกอบการมี ความพึ ง พอใจต+อ ผูสํ า เร็ จการศึ ก ษา มี ค+า เฉลี่ ย 3.81 มี ผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ: พอใช

มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 1.9
ความตระหนัก

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหว+างเรียน
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
ผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหว+างเรียน
ตลอดป.การศึกษา

ความพยายาม

ครูผูสอนวิชาธุรกิจและการเป<นผูประกอบการ สอนในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มอบหมายใหผูเรียนประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหว+างเรียนตลอด
ป.การศึกษา ส+วนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย:บ+มเพาะ งานส+งเสริม
ผลิตผลและประกอบธุรกิ จ จัดอบรมใหความรูและเขียนแผนธุรกิจ เพื่อประกอบอาชี พ
และมีรายไดระหว+างเรียน ตลอดป.การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนทั้งหมดที่เรียนวิชาธุรกิจและการเป<นผูประกอบการตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีจํานวน 639 คน และอบรมใหกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จํานวน 20 คน รวมทั้งหมด 659 คน สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ
ตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหว+างเรียน จํานวน 629 คน คิดเป<นรอยละ 95.74
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้

เกณฑ.เชิงปริมาณ

ระดับดี รอยละ 75 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
ระดับดี รอยละ 75 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถ ระดับดี รอยละ 75 - 100
ประยุกต:หลักการทางวิทยาศาสตร: ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
และคณิตศาสตร:มาใชแกปHญหาใน ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

1.1 รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ:ที่กําหนดตามชั้นป.
1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู

การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<น
ระบบ
1.4 รอยละของผูเรียนแต+ละชั้นป.
ผ+านการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพ
1.5 รอยละของผูเรียนที่มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ระดับดี รอยละ 75 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
ระดับดี รอยละ 75 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
ระดับดี รอยละ 75 - 100
ระดับพอใช รอยละ 60 - 74
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ:การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตร
1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับดี รอยละ 76 - 100

ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ต+อภายใน 1 ป.
1.8 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต+อคุณลักษณะที่
พึงประสงค: ของผูสําเร็จการศึกษา
1.9 รอยละของผูเรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ
มีรายไดระหว+างเรียน

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ:ที่กําหนดตามชั้นป. รอยละ
82.60
ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู รอยละ 76.26
ผูเรียนสามารถประยุกต:หลักการ

ทางวิทยาศาสตร: และ
คณิตศาสตร:มาใชแกปHญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<น
ระบบ รอยละ 97.52
ผูเรียนแต+ละชั้นป.ผ+านการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ รอยละ
79.00

ผูเรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รอยละ 86.80
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตร รอยละ
60.25

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
ระดับพอใช รอยละ 60 – 75 สถานประกอบการ/ประกอบ
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 59 อาชีพอิสระและศึกษาต+อภายใน
1 ป. รอยละ 95.32
ระดับดี ค+าเฉลี่ย 4.00–5.00
ระดับความพึงพอใจของสถาน
ระดับพอใช ค+าเฉลี่ย 3.50–3.99 ประกอบการที่มีต+อคุณลักษณะที่
ระดับปรับปรุง ค+าเฉลี่ย 1.00–3.49 พึงประสงค: ของผูสําเร็จ
การศึกษา ค+าเฉลี่ย 3.81
ระดับดี รอยละ 61 -100
ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ระดับพอใช รอยละ 50 – 60
ประกอบอาชีพ และมีรายได
ระดับปรับปรุง รอยละ 1- 49
ระหว+างเรียน รอยละ 95.74
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

7

2
ระดับดี
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สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีจํานวน 7 ตัวบ+งชี้ ไดแก+
ตัวบ+งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต:หลักการทางวิทยาศาสตร: และคณิตศาสตร:มาใช
แกปHญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<นระบบ
ตัวบ+งชี้ที่ 1.9 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหว+างเรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต+อภายใน 1 ป.
ตัวบ+งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตัวบ+งชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ:ที่กําหนดตามชั้นป.
ตัวบ+งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนแต+ละชั้นป.ผ+านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
ตัวบ+งชี้ที่ 1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับพอใช มีจํานวน 2 ตัวบ+งชี้ ไดแก+
ตัวบ+งชี้ที่ 1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ตัวบ+งชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต+อคุณลักษณะที่พึงประสงค: ของผูสําเร็จ
การศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.1 ร+วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1
รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก

1. สถานศึ กษาไดมี การกํ าหนดนโยบายและจั ดระบบการปฏิ บั ติงานในการเปM ดสอน
หลั กสู ตรแต+ ละระดั บ ของสาขาวิ ช าที่ เ ปM ด สอน มี ก ารกํ า หนดไวอย+ า งชั ด เจนใน
วิสัยทัศน: และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห:ศักยภาพความพรอมของ
การเปMดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส.
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพ และสภาพทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี งานอาชีพ และทองถิ่น มีการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข

ความพยายาม

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน และ
ทองถิ่น โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย+างต+อเนื่อง โดยพิจารณาจาก
1. ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือ
แผนการเรียน ที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช

สัมฤทธิผล

1. ครู ผู สอนทุ กรายวิ ช ามี ผลการพั ฒ นาตามหลั ก สู ตรฐานสมรรถนะของสถานศึ กษา
คิดเป<นรอยละ 100
2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการพัฒนาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ระดับ ปวช. จํานวน 13 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 12 สาขาวิชา
คิดเป<นรอยละ 100 และปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนัก

สถานศึกษามีการส+งเสริม ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาต+าง ๆ โดยเนนผูเรียนเป<นสําคัญ มีการ
จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู การใชสื่ อ การเรี ย นรู การวั ดประเมิ น ผลอย+ า งหลากหลาย
เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการ
ประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ความพยายาม

สถานศึกษากําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ ส+งผ+านหัวหนา
แผนกวิชาทุกภาคเรียน

สัมฤทธิผล

จํานวนรายวิชาที่มีสอนในป.การศึกษา จํานวน 898 รายวิชา รายวิชาที่มีการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรูแบบบู รณาการอย+ างมีคุณภาพ จํ านวน 696 รายวิ ชา คิดเป<นรอยละ
77.50 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ความตระหนัก

ความพึงพอใจของผูเรียนต+อคุณภาพการสอนของผูสอนในดานต+าง ๆ ความรู ความสามารถ
ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถ+ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อ
การสอน การวัดและประเมินผล เป<นตน

ความพยายาม

งานวิจัยพัฒนาฯ จัดทําเครื่องมือ ประเมินการสอนของครูเป<นแบบสอบถามแลว
มอบหมายให นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผูสอนทุกรายวิชา และทุกภาคเรียน

สัมฤทธิผล

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต+อคุณภาพการสอนของผูสอน มีค+าเฉลี่ย 4.23
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.4
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝKก อุปกรณ.สําหรับการจัด
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ความตระหนัก
ความพยายาม

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝhก เครื่องมือ อุปกรณ:อย+างเพียงพอและ
เหมาะสม เกิดประโยชน:สูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณทั้งหมด และจ+ายจริง
1. ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (งบอุดหนุน – พื้นฐาน)
สําหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ผูอํานวยการวิทยาลัยแจงใหฝpายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานพัสดุ ทราบ
3. ฝpายแผนงานฯ และงานวางแผนฯ ประชุมแจงหัวหนาแผนกวิชา เพื่อจัดสรรค+าวัสดุฝhก
ของแต+ละแผนกวิชา แยกระดับ ปวช. และ ปวส.
4. หัวหนาแผนกวิชา นํายอดจัดสรรวัสดุฝhกของแผนกวิชาไปจัดสรรตามรายวิชา และ
แจงครูผูสอนรับทราบและใหดําเนินการจัดทําส+งเสริมผลผลิต (สผ 1) ตามขั้นตอน
5. ครูผูสอนทํารายงานส+งเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝhกปฏิบัติเรียบรอยแลว
6. งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป.
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝhก อุปกรณ: สําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป<นรอยละ 18.47
ของงบดําเนินการทั้งหมด มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดคอมพิวเตอร:ใหเหมาะสมและเพียงพอในแต+ละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอร.ในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก

สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ: คอมพิวเตอร: จํานวนเครื่องไดเพียงพอกับผูเรียนใน
หองปฏิบัติการ
2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร: ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร:ในหองปฏิบัติการ และระบบเครือข+ายใหสามารถใชงานใน
การเรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ
4. จัดตารางการใชหองปฏิบัติการใหนักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร: สามารถใช
คอมพิวเตอร: ไดอย+างเพียงพอ

56

ความพยายาม

สถานศึกษามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร: จํานวน 11 หองเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร:
จํานวน 40 เครื่องต+อหอง มี 8 หองเรียน จํานวน 30 เครื่องต+อหอง มี 2 หองเรียน
จํานวน 20 เครื่องต+อหองมี 1 หองเรี ยน รวมมี คอมพิ วเตอร: ทั้ งหมด 400 เครื่อง
ที่ สามารถใชในการเรี ยนการสอน โดยนั ก ศึ ก ษาเขามาฝh ก ทั ก ษะดานคอมพิ ว เตอร:
ครั้งละ 40 คน 30 คน และ 20 คน ต+อหองเรียนตามจํานวนผูเรียนในแต+ละครั้ง

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร:ที่มีระบบคอมพิวเตอร: ตามอัตราส+วนผูเรียน :
เครื่องคอมพิวเตอร: เป<น 1 คน : 1 เครื่อง มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.4

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล+งการเรียนรูอื่น ๆ
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ พื้นที่ฝKกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน.สูงสุด

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ความตระหนัก

สถานศึ กษาจั ดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ไดแก+ หอประชุ ม โรงอาหาร หองน้ํ า ฯลฯ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝhกงาน พื้นที่ฝhกปฏิบัติ โดยจัดใหมีครุภัณฑ: และอุปกรณ:
การศึกษาที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแต+ละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต+อการเรียนรู

ความพยายาม

สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังนี้
1. มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติ
2. มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติตามตารางการใช
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติ
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝhกงาน และ
พื้นที่ฝhกปฏิบัติ

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝhกงานพื้นที่ฝhก
ปฏิบัติ เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต+อการเรียนรูและเกิดประโยชน:สูงสุด
ปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.7

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล+งการเรียนรูอื่น ๆ
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย.วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน.สูงสุด

ความตระหนัก

ความเหมาะสมในการจั ดศู นย: วิ ทยบริ การ ไดแก+ หองสมุ ด ศู นย: ก ารเรี ยนรู ดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษ และหองอินเตอร:เน็ต ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เช+น ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแก+ชุมชนและสังคม โดยจัด
ใหมีครุภัณฑ: และอุปกรณ:การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแต+ละสาขาวิชา

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีในศูนย:วิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูลการใชงาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช+น ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแก+ชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดศูนย:วิทยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต+อการ
เรียนรูและเกิดประโยชน:สูงสุด ปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.4

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล+งการเรียนรูอื่น ๆ
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ. และอุปกรณ.ที่ใชในการเรียน
การสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.8
ความตระหนัก

ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ: และอุปกรณ:การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรื อ เหมาะสมในการใชงานและความทั นสมั ย ของครุ ภั ณฑ: แ ละอุ ป กรณ: รวมทั้ ง
ประสิทธิ ภาพในการใชงานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอย+ างเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการ และมีขอมูลที่บ+งชี้คุณภาพดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน อยู+ในสภาพที่ใชงานไดดี
2. จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ: อุปกรณ:
และเครื่องมือต+าง ๆ ที่ใชมีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดใหมีครุภัณฑ:และอุปกรณ: ปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.9

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต+อการเรียนรู
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน

ความตระหนัก

สถานศึกษาไดวางแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. มอบหมายหนาที่นักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นที่ส+วนรวมของสถานศึกษา
2. คําสั่งแต+งตั้งผูสอน ดูแลความสะอาดเรียบรอย บริเวณชั้นเรียน หองปฏิบัติการ โดย
ใหผูเรียนมีส+วนร+วม
3. จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน:ในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:สําหรับเป<นที่
พักผ+อนของผูเรียน
4. จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบปrองกันมีความปลอดภัย

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นที่ส+วนรวมของสถานศึกษาอย+าง
ต+อเนื่อง
2. มอบหมายใหครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ
ก+อน – หลัง เขาหองเรียน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน: ปลูกตนไม เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงบริเวณสถานที่พักผ+อนและจัดซื้อโตsะเกาอี้ เพื่อเป<นที่พักผ+อนของผูเรียน
5. พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร:ในโรงเรียน

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต+อ
การเรียนรู ในสถานศึกษาปฏิบตั ิไดทุกสาขาวิชา จาก 15 สาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.6

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก

การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
เช+น การเป<นวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ: เครื่องมือ เครื่องจักร
เป<นตน เพื่อใหการจัดการศึกษาเป<นไปอย+างมีประสิทธิภาพ
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ความพยายาม

สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การระดมทรัพยากร บุคคลเป<นวิทยากรใหความรู จํานวน 126 ครั้ง
2. การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา จํานวน 24 ครั้ง เป<นเงิน 10,536,182.90 บาท
3. หน+วยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ: เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 1 รายการ เป<นเงิน 5,900 บาท
4. มีการประสานการใชครุภัณฑ:ทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณ:อื่นๆ ร+วมกัน จํานวน 32 ครั้ง

สัมฤทธิผล

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหล+งต+าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ จํานวน 184 ครั้ง มีผลการประเมิน
อยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.6

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี
ความตระหนัก

1. สถานศึกษาประสานความร+วมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
2. สํารวจสถานประกอบการ ประสานความร+วมมือในการจัดการฝhกงานของนักเรียน
นักศึกษาระบบปกติ
3. รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร+วมจัดการเรียนการสอน
ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี

ความพยายาม

1. ไดรับความร+วมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการ
จัดการฝhกงานในระบบปกติ และฝhกอาชีพในระบบทวิภาคีเป<นอย+างดี
2. สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝhกงานเป<นจํานวนมาก
3. สถานประกอบการแจงความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวิชา ฝhกงานทุกภาคเรียน
4. วางแผนการจัดการศึกษาร+วมกับสถานประกอบการไดตรงกับความตองการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
5. สถานประกอบการไดรับนักศึกษาฝhกงาน ตามจํานวนที่ตองการ
6. นักศึกษาทุกคนไดรับการฝhกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรก+อนสําเร็จการศึกษา

สัมฤทธิผล

จํานวนสถานประกอบการที่ร+วมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝhกงาน รวมเป<น 350 แห+ง
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.6

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป;ญญาทองถิ่น
ที่มีการพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก

สถานศึกษาสรรหาผูสอนจากหน+วยงานภาครัฐ/เอกชน ผูนําภูมิปHญญาทองถิ่น และ
สถานประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต+างชาติที่มีความรู ความชํานาญ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ในการพัฒนาผูเรียน

ความพยายาม

ทุกสาขาวิชาจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปHญญาทองถิ่น หรือผูมีความรูจาก
หน+วยงาน ภายนอก และชุมชน ใหความร+วมมือกับสถานศึกษาในการเป<นวิทยากร ให
ความรูและพัฒนาผูเรียนทั้งป.การศึกษา

สัมฤทธิผล

สถานศึ กษามีการจั ดหาผู เชี่ ยวชาญ/ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ /หรื อภู มิ ปH ญญาทองถิ่ นมาร+ วมในการ
พัฒนา ผูเรียนตั้งแต+ 2 คน ต+อ ชั่วโมง ต+อ ภาคเรียนขึ้นไป จํานวน 132 ครั้ง 174 คน
450 ชั่วโมง โดยจัดหาครบทุกสาขาวิชา จากทั้งหมด 12 สาขาวิชา คิดเป<นรอยละ
100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.6

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.13 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก

สถานศึกษามีผูสอนที่เป<นขาราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ (ครู) ครูจางที่
สถานศึกษาทําสัญญาจาง ต+อเนื่องไม+นอยกว+า 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนต+อจํานวนผูเรียนทั้งหมดใน
แต+ละสาขาวิชา

ความพยายาม

สถานศึกษามีผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพทั้งหมด 71 คน มีผูสอนตามหลักสูตรต+างสาขา
แผนกวิชา จํานวน 115 คน สาขาวิชาที่เปMดสอน จํานวน 13 สาขาวิชา จํานวนผูเรียนมี
ทั้งหมด 3,041 คน คิดอัตราส+วนโดยภาพรวม ผูสอนต+อผูเรียน 1 : 16

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพต+อผูเรียนตามเกณฑ: ผูสอน 1 คน ต+อ
ผูเรียนไม+เกิน 35 คน จํานวนครบทุกสาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนด 2.6

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.14 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก

สถานศึกษามีจํานวนผูสอนที่เป<นขาราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ (ครู) ครูจางที่
สถานศึกษา ทําสัญญาจางต+อเนื่อง ไม+นอยกว+า 1 ภาคเรียน ต+อจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา

ความพยายาม

สถานศึกษามีครูประจํา 65 คน พนักงานราชการ (ครู) 6 คน ครูจางสอน 32 คน รวม
103 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 3,041 คน

สัมฤทธิผล

อัตราส+วนของผูสอนประจําต+อผูเรียน คิดเป<น 1 : 29 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: พอใช
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้
2.1 รอยละหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ที่มีคุณภาพ

2.2 รอยละของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ
2.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเรียนต+อคุณภาพการสอนของ
ผูสอน
2.4 รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝhก
อุปกรณ:สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอย+างเหมาะสม

เกณฑ.เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ระดับดี รอยละ 76 – 100 หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มี
ปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ
คุณภาพ รอยละ 100 และ
ระดับพอใช รอยละ 60 – 75 ปฏิบัติครบทุกขอ
หรือปฏิบัติเพียง ขอ 1 – 3 หรือ
ปฏิบัติเพียงขอ 1 - 2 ระดับ
ปรับปรุง รอยละ 1 – 59 หรือไม+
ปฏิบัติหรือปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง
เพียงขอเดียว
ระดับดี รอยละ 76 - 100
แผนการจัดการเรียนรูแบบ
ระดับพอใช รอยละ 60 - 75
บูรณาการ คิดเป<นรอยละ 77.50

ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59
ระดับดี ค+าเฉลี่ย 4.00 – 5.00 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต+อ
ระดับพอใช ค+าเฉลี่ย 3.5 – 3.99 คุณภาพการสอนของครูผูสอนมี
ระดับปรับปรุง ค+าเฉลี่ย 1.00 – 3.49 ค+าเฉลีย่ 4.23

ระดับดี มากกว+ารอยละ 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับพอใช รอยละ 10 - 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับปรับปรุง นอยกว+ารอยละ
10 ของงบดําเนินการทั้งหมด
2.5 ระดับความเหมาะสมและ ระดับดี ผูเรียน :
เพียงพอของคอมพิวเตอร:ในแต+ คอมพิวเตอร: 1 คน : 1 เครื่อง
ละสาขาวิชา
ระดับพอใช ผูเรียน :
คอมพิวเตอร: 2 คน : 1 เครื่อง
ระดับปรับปรุง ผูเรียน :
คอมพิวเตอร: 3 คนขึ้นไป :
1 เครื่อง
2.6 ระดับความเหมาะสมในการ ระดับดี ปฏิบัติทุกขอ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1 – 3
หองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่ ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 – 2
ฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต+อการ
เรียนรู และเกิดประโยชน:สูงสุด

งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝhก อุปกรณ:สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย+าง
เหมาะสม คิดเป<นรอยละ 18.47
ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของคอมพิวเตอร:ใน
แต+ละสาขาวิชา ผูเรียน 1 คน ต+อ
คอมพิวเตอร: 1 เครื่อง

ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่
ฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต+อการ
เรียนรู และเกิดประโยชน:สูงสุด
ปฏิบัติทุกขอ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง
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ตัวบงชี้

2.7 ระดับความเหมาะสมในการ
จัดศูนย:วิทยบริการใหเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อต+อการเรียนรู และเกิด
ประโยชน:สูงสุด
2.8 ระดับความเหมาะสมในการ
จัดใหมีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่ใช
ในการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพ
แวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต+อการเรียนรูใน
สาขาวิชา/สาขางาน

เกณฑ.เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ระดับดี ปฏิบัติทุกขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ

ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย:วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชา
ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต+อการ
เรียนรู และเกิดประโยชน:สูงสุด
ปฏิบัติทุกขอ

ระดับดี ปฏิบัติทุกขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1 - 4
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 – 3

ระดับความเหมาะสมในการจัดให
มีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่ใชในการ
เรียนการสอนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน ปฏิบัติทุกขอ
ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต+อ
การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ทุกสาขาวิชา จาก 15 สาขาวิชา

ระดับดี รอยละ 71 – 100
ระดับพอใช รอยละ 60 – 70
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59

คิดเป<นรอยละ 100

2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล+ง
ต+าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ
2.11 จํานวนสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการศึกษาร+วมกับ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี
2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปHญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนา
ผูเรียน

ระดับดี ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป
ระดับพอใช ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอก 20 – 24 ครั้ง
ระดับปรับปรุง ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอก 1 – 19 ครั้ง
ระดับดี 20
สถานประกอบการขึ้นไป
ระดับพอใช 15 – 19
สถานประกอบการ
ระดับปรับปรุง 1 – 14
สถานประกอบการ
ระดับดี รอยละ 90 – 100
ระดับพอใช รอยละ 75 - 89
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 74

2.13 อัตราส+วนของผูสอน
ระดับดี รอยละ 100
ประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพต+อ ระดับพอใช รอยละ 50 - 99
ผูเรียนในแต+ละสาขาวิชา
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 49

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล+งต+าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ
รวม 184 ครัง้

จํานวนสถานประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษาร+วมกับสถานศึกษา
ในการจัด การศึกษาระบบปกติ
และระบบทวิภาคี จํานวน 350
แห+ง
จํานวนคน – ชั่วโมงของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปHญญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนา
ผูเรียนทุกสาขาวิชา จาก 12
สาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100
รอยละของสาขาวิชาที่ผูสอน
ประจํามีคุณวุฒิดานวิชาชีพต+อ
ผูเรียนทุกสาขาวิชา จาก 13
สาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง
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2.14 อัตราส+วนของผูสอน
ประจําต+อผูเรียน

เกณฑ.เชิงปริมาณ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

ระดับดี ผูสอน 1 คน ต+อ ผูเรียน อัตราส+วนของผูสอนประจําต+อ
นอยกว+า 25 คน
ผูเรียน 1 ต+อ 29
ระดับพอใช ผูสอน 1 คน ต+อ
ผูเรียน 25 – 30 คน
ระดับปรับปรุง ผูสอน 1 คน ต+อ
ผูเรียนมากกว+า 30 คน
รวม 13 1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
ระดับดี

สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีจํานวน 13 ตัวบ+งชี้ ไดแก+
ตัวบ+งชี้ที่ 2.1 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ
ตัวบ+งชี้ที่ 2.4 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝhก อุปกรณ:สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย+างเหมาะสม
ตัวบ+งชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอร:ในแต+ละสาขาวิชา
ตัวบ+งชี้ที่ 2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
พื้นที่ฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอต+อการเรียนรู และเกิด
ประโยชน:สูงสุด
ตัวบ+งชี้ที่ 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย:วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อต+อการเรียนรู และเกิดประโยชน:สูงสุด
ตัวบ+งชี้ที่ 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่ใชในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
ตัวบ+งชี้ที่ 2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อต+อการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ+งชี้ที่ 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล+งต+าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ+งชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร+วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี
ตัวบ+งชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปHญญาทองถิ่นที่มีการพัฒนาผูเรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 2.13 อัตราส+วนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพต+อผูเรียนในแต+ละสาขาวิชา
ตัวบ+งชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต+อคุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบ+งชี้ที่ 2.2 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับพอใช มีจํานวน 1 ตัวบ+งชี้ คือ ตัวบ+งชี้ที่ 2.14 อัตราส+วน
ของผูสอนประจําต+อผูเรียน

65

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ:
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม
ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ช+วยส+งเสริมการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ค+านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค: มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนเป<นคนดีมีความสุข
ดังต+อไปนี้
1. กิจกรรมดานคุณธรรม หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ดีงามตามหลักของศาสนา ไม+สรางความเดือดรอนใหกับตนเองหรือผูอื่น มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กิจกรรมดานค+านิยม หมายถึง กิจกรรมที่ส+งเสริมใหผูเรียนรูจักการใชเหตุผลใน
การตัดสินใจเรื่องต+าง ๆ อย+างถูกตอง หรือมีวิธีคิดเพื่อเลือกปฏิบัติในสิ่งต+าง ๆ
อย+างเหมาะสม
3. กิจกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค: หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเป<นผู
ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ: สังคม จิตใจและร+างกายที่สมบูรณ:

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมไม+นอยกว+ารอยละ 80
2. มีการสรางระบบการมีส+วนร+วมของผูเรียน ครู บุคลากร และสามารถสรางความ
ร+วมมือใหชุมชน องค:กรภายนอกสถานศึกษาเขามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA ที่ครบถวนสมบูรณ:
4. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต+รอยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับจากชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค

สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ยรอยละ
98.10 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

การพัฒนาผูเรียน
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ:
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย

ตัวบงชี้ที่ 3.2
ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
พลเมืองที่อยู+ภายใตการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:เป<นประมุข
สามารถเป<นผูนําผูตามไดอย+างถูกตองเหมาะสม ตลอดจนเขาร+วมกิจกรรมทางการ
เมืองตามที่กฎหมายกําหนด
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กิจกรรมดานประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย การมีส+วนร+วมในกิจกรรมส+งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยในระดับต+างๆ เช+น องค:การปกครองส+วนทองถิ่น ระดับชาติ การมีส+วน
ร+วมในการเลือกนายกองค:การวิชาชีพ กิจกรรมชมรม องค:การ การทํางานร+วมกันตาม
วิถีประชาธิปไตยเพื่อฝhกการเป<นผูนํา ผูตามที่ดี การยอมรับมติของส+วนรวมอย+างมีเหตุผล
ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมไม+นอยกว+ารอยละ 80
2. มีการสรางระบบการมีส+วนร+วมของผูเรียน ครู บุคลากร และสามารถสรางความ
ร+วมมือใหชุมชน องค:กรภายนอกสถานศึกษาเขามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA ที่ครบถวนสมบูรณ:
4. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต+รอยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับจากชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค

สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย เฉลี่ยรอยละ
91.12 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

การพัฒนาผูเรียน
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ:
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความรักชาติ ศาสน. กษัตริย.

ตัวบงชี้ที่ 3.3
ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความตระหนักและสํานึกในพระคุณของ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: การมีส+วนร+วมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต+อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:ในฐานะของคนไทยที่บรรพบุรุษไดปฏิบัติเป<น
แบบอย+างมายาวนาน และมีความภาคภูมิใจในความเป<นไทย
กิจกรรมดานความรักชาติ ศาสน: กษัตริย: หมายถึง กิจกรรมที่ส+งเสริมและพัฒนา
ค+านิยมของผูเรียนเกี่ยวกับความเป<นคนไทย การอนุรักษ:และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปHญญาไทย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:และบุคคลสําคัญ
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมไม+นอยกว+ารอยละ 80
2. มีการสรางระบบการมีส+วนร+วมของผูเรียน ครู บุคลากร และสามารถสรางความ
ร+วมมือใหชุมชน องค:กรภายนอกสถานศึกษาเขามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA ที่ครบถวนสมบูรณ:
4. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต+รอยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับจากชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค
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สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความรักชาติ ศาสน: กษัตริย:
เฉลี่ยรอยละ 93.54 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมิน
อยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

การพัฒนาผูเรียน
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ:
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช

ตัวบงชี้ที่ 3.4
ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต:ใชในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานไดอย+างเหมาะสม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป<นการพัฒนาที่อยู+บนพื้นฐานของความเป<นกลาง
และไม+ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ คือความพอดีที่ไม+มากไม+นอย
จนเกินไป ไม+เบียดเบียนตนเองและผูอื่น ความมีเหตุผล คือหลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจเรื่องต+าง ๆ โดยพิจารณาจากปHจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน ผลที่คาดว+าจะเกิดขึ้น
อย+างรอบคอบ มีภูมิคุมกันที่ดี คือการเตรียมตัวใหพรอมรับต+อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงรอบดาน ซึ่งตองอาศัยความรู คือความรอบรู ความรอบคอบ ความ
ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม คือการยึดถือคุณธรรมตลอดเวลา

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมไม+นอยกว+ารอยละ 80
2. มีการสรางระบบการมีส+วนร+วมของผูเรียน ครู บุคลากร และสามารถสรางความ
ร+วมมือใหชุมชน องค:กรภายนอกสถานศึกษาเขามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA ที่ครบถวนสมบูรณ:
4. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต+รอยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับจากชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค

สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช เฉลี่ยรอยละ 89.45 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ
100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.5

การพัฒนาผูเรียน
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ:
ผลของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ความตระหนัก

กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพเป<นกิจกรรมที่สถานศึกษามอบใหแผนกวิชาหรืองานที่
เกี่ยวของจัดขึ้น หรือการเขาร+วมกิจกรรมที่หน+วยงานอื่นจัดขึ้น นอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีวัตถุประสงค:เพื่อส+งเสริมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
กิจกรรมทางวิชาการ หมายถึง การเขาร+วมการประชุม สัมมนา การอบรม การ
นําเสนอหรือการจัดแสดง การเขาร+วมประกวดแข+งขันและการศึกษาดูงานที่ส+งเสริม
ความเจริญดานพุทธิพิสัยเป<นหลัก
กิจกรรมทางวิชาชีพ หมายถึง การเขาร+วมประกวด การแข+งขัน การฝhกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสาธิตที่ส+งเสริมดานทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียน

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมไม+นอยกว+ารอยละ 80
2. มีการสรางระบบการมีส+วนร+วมของผูเรียน ครู บุคลากร และสามารถสรางความ
ร+วมมือใหชุมชน องค:กรภายนอกสถานศึกษาเขามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ
3. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA ที่ครบถวนสมบูรณ:
4. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงตั้งแต+รอยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับจากชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค

สัมฤทธิผล

สาขาวิชาที่มีผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เฉลี่ยรอยละ 98.05 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.6

การพัฒนาผูเรียน
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของกิจกรรมปOองกันและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการปrองกันและแกปHญหายาเสพติด
ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนเพื่อเป<นภูมิคุมกันใหกับผูเรียน
กิจกรรมปrองกันและแกปHญหายาเสพติด หมายถึง การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โทษภัยของยาเสพติด การร+วมกิจกรรมต+าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรณรงค: การปrองกัน
หรือแกปHญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนรูจักปฏิเสธ
ไม+ยุ+งเกี่ยวกับยาเสพติด
การตรวจสารเสพติด หมายถึง สถานศึกษาจัดบริการตรวจหาสารเสพติดใหกับผูเรียน
โดยวิธีการที่เชื่อถือได เพื่อใหการช+วยเหลือบําบัดในกรณีที่พบว+ามีผูเสพ
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ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนเขาร+วมกิจกรรมปrองกันและแกปHญหายาเสพติด
อย+างนอยป.ละ 1 ครั้ง มีจํานวนไม+นอยกว+ารอยละ 80 โดยมีการดําเนินการตาม
วงจร PDCA ที่สมบูรณ:
2. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผูเรียนไดรับบริการตรวจหาสารเสพติดทุกคน

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาจัดกิจกรรมปrองกันและตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 2 ครั้ง
มีผูรับการตรวจ จํานวน 2,874 คน จากผูเรียนทั้งหมด 3,041 คน คิดเป<นรอยละ
94.50 มีผลการประเมินในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3.7
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ความตระหนัก

สถานศึ กษาไดจั ดใหผู เรี ยนทุ กคน (ทั้ งกลุ+ ม/หอง) พบครูที่ ปรึ กษา เพื่อดู แล ติ ดตามให
คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย+างต+อเนื่อง ตลอดป.การศึกษา
นอกเหนือ จากการที่ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาเป<นรายบุคคล โดยกําหนดใหครูที่ปรึกษา
พบนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาสัปดาห:ละ 1 ครั้ง และบันทึกการพบครูที่ปรึกษาส+งงาน
ปกครองในสัปดาห:ถัดไป

ความพยายาม

สถานศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้
1. ครูทุกคนมีคําสั่งแต+งตั้งใหปฏิบัติหนาที่เป<นครูที่ปรึกษา
2. จัดประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา
3. ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา ทุกสัปดาห:
4. จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาใหเป<นไปในแนวเดียวกัน
5. มีการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอย+างครบถวน
6. สรุปรายงานผลการพบที่ปรึกษาของครูทุกคนต+อสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
7. สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในป.การศึกษาต+อไป

สัมฤทธิผล

ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนทุกสาขาวิชาตลอดป.การศึกษา เฉลี่ยในภาพรวม จํานวน 30 ครั้ง
มีสาขาวิชาที่พบครูที่ปรึกษาตามเกณฑ: จํานวน 11 สาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา
คิดเป<นรอยละ 84.62 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

70

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3.8
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเขา
ความตระหนัก

ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเป<นนักเรียนนักศึกษาหรือใน
กรณีอื่น เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขึ้นทะเบียนเป<นนักเรียนนักศึกษาในป.การศึกษา
เดียวกัน

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. งานทะเบียนรับใบคํารองจากผูประสงค:ลาออกพรอมแจงเหตุผล
2. ครูที่ปรึกษา แจงผูเรียนที่ขาดติดต+อกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพนสภาพ
3. งานทะเบียนรวบรวมขอมูลจากผูไม+ผ+านเกณฑ:ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต+ละ
ป.เพือ่ ประกาศพนสภาพ

สัมฤทธิผล

ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา โดยมีผูเรียนแรกเขา จํานวน 3,895 คน
ผูเรียนปHจจุบัน จํานวน 2,740 คน มีผูออกกลางคัน จํานวน 1,155 คน คิดเป<น
รอยละ 29.65 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

เกณฑ.เชิงปริมาณ

3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับดี ดําเนินการไดครบ 2
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็น รอยละ 76 – 100
ระดับพอใช ดําเนินการไดครบ 2
ประเด็น รอยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการไดครบ
2 ประเด็น รอยละ 1 - 59
3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับดี ดําเนินการไดครบ 2
ดานประชาธิปไตย
ประเด็น รอยละ 76 – 100
ระดับพอใช ดําเนินการไดครบ 2
ประเด็น รอยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการไดครบ
2 ประเด็น รอยละ 1 - 59
3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับดี ดําเนินการไดครบ 2
ดานความรักชาติ ศาสน: กษัตริย: ประเด็น รอยละ 76 – 100
ระดับพอใช ดําเนินการไดครบ 2
ประเด็น รอยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการไดครบ
2 ประเด็น รอยละ 1 - 59
3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับดี ดําเนินการไดครบ 2
เกี่ยวกับการนอมนําหลักปรัชญา ประเด็น รอยละ 76 – 100
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ระดับพอใช ดําเนินการไดครบ 2
ประเด็น รอยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการไดครบ
2 ประเด็น รอยละ 1 - 59
3.5 ผลของผูเรียนที่เขาร+วม
ระดับดี ดําเนินการไดครบ 2
กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้ง ประเด็น รอยละ 76 – 100
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดับพอใช ดําเนินการไดครบ 2
ประเด็น รอยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการไดครบ
2 ประเด็น รอยละ 1 - 59

ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ
100

ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานประชาธิปไตย รอยละ 100

ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานความรักชาติ ศาสน:
กษัตริย: รอยละ 100

ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เกี่ยวกับการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช รอยละ 100
ผลของผูเรียนที่เขาร+วมกิจกรรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา รอยละ
100

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง
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ตัวบงชี้

เกณฑ.เชิงปริมาณ

3.6 จํานวนครั้งของการ
ระดับดี 1 ครั้งต+อป.หรือมากกว+าและ
จัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับ จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
ผูเรียน
รอยละ 91 – 100
ระดับพอใช 1 ครั้งต+อป.หรือมากกว+า
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
รอยละ 80 – 90
ระดับปรับปรุง 1 ครั้งต+อป.หรือ
มากกว+าและจํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การตรวจ รอยละ 1 – 79 หรือ ไม+มี
การตรวจ
3.7 จํานวนครั้งของการจัดให
ระดับดี มากกว+า 25 ครั้ง/ป.
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
รอยละ 75 – 100 ของสาขาวิชา
ระดับพอใช มากกว+า 25 ครั้ง/ป.
รอยละ 60 - 74 ของสาขาวิชา
ระดับปรับปรุง มากกว+า 25 ครั้ง/ป.
รอยละ 1 - 59 ของสาขาวิชา
3.8 รอยละของผูเรียนที่ออก
ระดับดี รอยละ 1 - 30
กลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับพอใช รอยละ 31 – 40
จํานวนแรกเขา
ระดับปรับปรุง มากกว+ารอยละ 40

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
รอยละ 94.50

จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา เฉลี่ย
จํานวน 30 ครั้ง รอยละ 84.62

ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา รอยละ 29.65
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

8

-

ระดับดี

สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแก+
ตัวบ+งชี้ที่ 3.1
ตัวบ+งชี้ที่ 3.2
ตัวบ+งชี้ที่ 3.3
ตัวบ+งชี้ที่ 3.4
ตัวบ+งชี้ที่ 3.5
ตัวบ+งชี้ที่ 3.8
ตัวบ+งชี้ที่ 3.6
ตัวบ+งชี้ที่ 3.7

ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีจํานวน 8 ตัวบ+งชี้ ไดแก+
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความรักชาติ ศาสน: กษัตริย:
ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ผลของผูเรียนที่เขาร+วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเขา
จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

จุดที่ควรพัฒนา ไม+มี

-
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มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนด 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.1

นวัตกรรมและการวิจัย
ส+งเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ. งานวิจัย และโครงงาน

ความตระหนัก

สถานศึ กษาสนั บสนุ นใหผู สอน บุ คลากร และผู เรี ยนในแต+ ละหลั กสูตร ทุ กสาขาวิ ชา/
สาขางาน ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชประโยชน:ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู+การแข+งขันระดับชาติ

ความพยายาม

มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ: ซึ่งเป<นประโยชน:ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา

สัมฤทธิผล

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยผูเรียนระดับ ปวช.
จํานวน 205 ผลงาน ผูเรียนระดับ ปวส. จํานวน 74 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา
คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนด 4.1

นวัตกรรมและการวิจัย
ส+งเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ. งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน.ทางวิชาชีพและ/
หรือไดรับการเผยแพร

ตัวบงชี้ที่ 4.2
ความตระหนัก

สถานศึ กษาสนั บสนุ นใหผู สอน บุ คลากร และผู เรี ยนในแต+ ละหลั กสูตร ทุ กสาขาวิ ชา/
สาขางาน ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชประโยชน:ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู+การแข+งขันระดับชาติ

ความพยายาม

มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ: ซึ่งเป<นประโยชน:ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา

สัมฤทธิผล

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผูสอน จํานวน 16
ผลงาน ผูเรียน จํานวน 262 ผลงาน รวมทุกสาขาวิชา คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

74

มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3

นวัตกรรมและการวิจัย
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพร+นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ. งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ

ความตระหนัก

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัย และโครงงานต+องบดําเนินการที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัด และ
หน+วยงานอื่น

ความพยายาม

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝpายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และ
งานวิจัยทราบ
2. งานวิจัยฯ แจงประชุมผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการต+อไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป.
ครูและผูเรียนไดมีโอกาสสราง พัฒนา และเผยแพร+นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน ทั้งที่ไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแก+ครูและนักเรียนในสถานศึกษา
และผูสนใจในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมทั้งการนําไปเผยแพร+แก+สาธารณชนตลอดป.
การศึกษา

สัมฤทธิผล

รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการสราง พัฒนาและเผยแพร+นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัย และโครงงานต+องบดําเนินการทั้งหมด คิดเป<นรอยละ 1.80 มีผลการประเมิน
อยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 4.3 จัดการเผยแพร+ขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.4 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ.
งานวิจัย และโครงงาน
ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดการเผยแพร+ข+าวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการใชสื่อที่หลากหลาย เช+น วิทยุ โทรทัศน: หนังสือพิมพ:
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน และการเผยแพร+ทาง
อินเทอร:เน็ต
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ความพยายาม เอกสาร/รายงาน ช+องทาง และความถี่ของการเผยแพร+ ขอมูล ข+าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ: งานวิ จั ย และโครงงาน ดวยวิ ธี ก ารใชสื่ อ ที่ ห ลากหลาย ไดแก+ โทรทั ศ น:
หนังสือพิมพ: จัดนิทรรศการในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ โดยนําเสนอผลงาน
และการเผยแพร+ทางอินเทอร:เน็ต
สัมฤทธิผล

จํานวนครั้งของการเผยแพร+ขอมูลข+าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย และ
โครงงาน จํานวน 279 ครั้ง และ 8 ช+องทาง มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้

เกณฑ.เชิงปริมาณ

4.1 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ: งานวิจัยและ
โครงงาน

ระดับดี รอยละ 100 ระดับ
ปวช. มากกว+า 1 ชิ้นงาน/ภาค
การศึกษา ระดับ ปวส. มากกว+า
4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับพอใช รอยละ 75 - 99
ระดับ ปวช. อย+างนอย 1 ชิ้นงาน/
ภาคการศึกษา ระดับ ปวส.
อย+างนอย 4 ชิ้นงาน/ภาค
การศึกษา
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 74
ระดับ ปวช. นอยกว+า 1 ชิ้นงาน/
ภาคการศึกษา (ไม+ไดทําชิ้นงาน)
ระดับ ปวส. นอยกว+า 4 ชิ้นงาน/
ภาคการศึกษา
4.2 จํานวนนวัตกรรม
ระดับดี ตั้งแต+ 3 ชิ้นขึ้นไป
สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย โครงงาน ที่ ระดับ พอใช 2 ชิ้น
มีประโยชน:ทางวิชาชีพและ/หรือ ระดับปรับปรุง 1 ชิ้นหรือนอยกว+า
ไดรับการเผยแพร+
4.3 รอยละของงบประมาณที่ใช ระดับดี มากกว+ารอยละ 1.00
ในการสราง พัฒนา และเผยแพร+ ระดับ พอใช รอยละ 0.50 – 1.00
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย ระดับปรับปรุง นอยกว+ารอยละ 0.50
และโครงงานต+องบดําเนินการ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัยและโครงงาน มีผูเรียน
จัดทําผลงานครบทุกสาขาวิชา
ทั้ง ปวช. และ ปวส. รอยละ 100

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน:
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพร+ 278 ชิ้น
งบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพร+ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ: งานวิจัยและ
โครงงานต+องบดําเนินการ
รอยละ 1.80

4.4 จํานวนครั้งและช+องทางการ
เผยแพร+ขอมูลข+าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน

ระดับดี 4 ครั้งและ 4 ช+องทาง/
ผลงาน หรือมากกว+า
ระดับพอใช 2 – 3 ครั้ง และ 2 – 3
ช+องทาง/ผลงาน
ระดับปรับปรุง 1 ครั้งและ 1
ช+องทาง/ผลงานหรือนอยกว+า

จํานวนครั้งและช+องทางการ
เผยแพร+ขอมูลข+าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน 279 ครัง้ จํานวน
8 ช+องทาง
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

4

ระดับดี
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สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีดังนี้
ตัวบ+งชี้ที่ 4.1 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัยและโครงงาน
ตัวบ+งชี้ที่ 4.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน:ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การเผยแพร+
ตัวบ+งชี้ที่ 4.3 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร+ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ:
งานวิจัยและโครงงานต+องบดําเนินการ
ตัวบ+งชี้ที่ 4.4 จํานวนครั้งและช+องทางการเผยแพร+ขอมูลข+าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน
จุดที่ควรพัฒนา ไม+มี

78

มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนด 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องค:กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย+างต+อเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผูเรียน
ความตระหนัก

ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดานการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ของแต+ละสาขางานที่สถานศึกษาเปMดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่จัดใหผูเรียนไดเป<น
ผูลงมือปฏิบัติงานเพื่อเป<นการส+งเสริมการพัฒนาทักษะฝ.มือของผูเรียนในแต+ละสาขางาน
หรือสาขาวิชาชีพผ+านกระบวนการเรียนรูในสถานการณ:จริง จํานวนและประสิทธิผลการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนกิจกรรม/โครงการในการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพแก+ชุมชน องค:กรภาครัฐ เอกชน หน+วยงานต+าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา
อื่น โดยใหผูเรียนมีส+วนร+วมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพดังกล+าว และผลการ
ใหบริการเป<นที่พึงพอใจของผูรับบริการ

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1. แต+ละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่เขาร+วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม+
นอยกว+ารอยละ 60 ของผูเรียนทั้งหมด
2. แต+ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผูเรียนที่เขาร+วมกิจกรรมการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพไม+นอยกว+า 16 ชั่วโมงต+อป.
3. แต+ ละสาขางานใหบริ การวิ ชาการหรือ วิ ชาชี พ ต+ อ ชุ ม ชนและทองถิ่ นไม+ นอยกว+า 1
กิจกรรม/โครงการต+อป.
4. แต+ละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพต+อหน+วยงานหรือองค:กรอื่นไม+นอยกว+า
1 กิจกรรม/แห+งต+อป.
5. แต+ ล ะสาขางานใหบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ต+ อ สถานศึ ก ษาอื่ น ไม+ น อยกว+ า 2
กิจกรรม/แห+งต+อป.
6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในแต+ละกิจกรรม/โครงการจาก 5 ระดับ อยู+ในระดับ ดี
สัมฤทธิผล

ผูเรียนทุกสาขาวิชามีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝhกทักษะ
วิชาชีพ จํานวน 116 กิจกรรม ดําเนินการ ครบ 6 ประเด็น คิดเป<นรอยละ 100
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5.2 จั ดสรรงบประมาณเพื่ อการบริ ก ารวิ ชาชี พ อย+ างเป< นระบบและสอดคลองกั บแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริม
การพัฒนาทักษะของผูเรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ
ความตระหนัก

งบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝhกทักษะ
วิชาชีพ ต+องบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัดและหน+วยงานอื่นทั้งหมด

ความพยายาม

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงฝpายแผนงานและความร+วมมือ งานวางแผน ฯ
และงานการเงิน รับทราบ
2. งานโครงการพิเศษ ดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการต+อไป
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป.

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จ+าย
จริงต+องบดําเนินการทั้งหมด คิดเป<นรอยละ 1.55 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ตัวบงชี้

5.1 จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนา
ผูเรียน
5.2 รอยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนวิชาชีพต+อ
งบดําเนินการ

เกณฑ.เชิงปริมาณ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

ระดับดี ดําเนินการครบ 6
ผูเรียนทุกสาขาวิชามีการดําเนิน
ประเด็น รอยละ 75 – 100
กิจกรรมบริการวิชาการและ
ระดับพอใช ดําเนินการครบ 6
วิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนา
ประเด็น รอยละ 60 – 74
ผูเรียน จํานวน 116 กิจกรรม
ดําเนินการครบ 6 ประเด็น
ระดับปรับปรุง ดําเนินการครบ
คิดเป<นรอยละ 100
6 ประเด็น รอยละ 1 – 59
ระดับดี มากกว+ารอยละ 0.20
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ระดับพอใช รอยละ 0.11 – 0.20 บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ระดับปรับปรุง นอยกว+ารอยละ 0.11 ส+งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนวิชาชีพต+องบดําเนินการ
รอยละ 1.55
รวม
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

2

ระดับดี

สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีดังนี้
ตัวบ+งชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนาผูเรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 5.2 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนวิชาชีพต+องบดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา ไม+มี
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มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6.1
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ความตระหนัก

สถานศึกษาไดจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต+อ และบุคลากรที่ไดเขารับการพัฒนา
ในรูปแบบต+าง ๆ รายงานใหสถานศึกษาทราบ

ความพยายาม

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่รับผิดชอบในรูปแบบของ
การฝhกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต+อ
อย+างสม่ําเสมอ ทั้งที่จัดภายในสถานศึกษา และหน+วยงานภายนอกจัด ตลอดป.การศึกษา

สัมฤทธิผล

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบทุกคน ตามเกณฑ:
20 ชั่วโมงต+อป. คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6.2
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาว+าดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไดอย+างถูกตองเหมาะสม

ความพยายาม

สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. เผยแพร+จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแก+บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป<นแนวทาง
ในการปฏิบัติตน
2. ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา
อยู+สม่ําเสมอ
3. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอย+างถูกตอง
เหมาะสม
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอย+าง
ถูกตอง เหมาะสมทุกคน คิดเป<นรอยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

สัมฤทธิผล
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มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.2 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศน:ของผูบริหารในการผสมผสานความร+วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหน+วยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีส+วนร+วมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร.
ดวยความโปรงใส และตรวจสอบได
ความตระหนัก

ผูบริหารใชภาวะผู นําและมี วิสัยทั ศน:ในการบริ หารงาน ผสมผสานความร+ วมมือของ
บุค ลากร ในสถานศึ กษา หน+ วยงาน และบุ คลากรภายนอก ใหเขามามี ส+วนร+ วมในการ
จัดทําแผนพั ฒนาสาขาวิ ชา/สาขางาน หรื อแผนยุ ทธศาสตร: รวมทั้งการนําสู+ การปฏิ บัติ
อย+างมีประสิทธิภาพ โปร+งใส ตรวจสอบได สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

ความพยายาม

ผูบริหารมีภาวะผูนํา และการจัดการในสถานศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศน:ที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดย
การมีส+วนร+วมในการพัฒนาวิสัยทัศน:จากทุกส+วนที่เกี่ยวของ
2. การมีส+วนร+วมและการใหความร+วมมือของผูที่มีส+วนเกี่ยวของทุกฝpายในการบริหาร
การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปMดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส+วนร+วมใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสู+ความสําเร็จในการพัฒนาองค:กรอย+างยั่งยืน
การใชสถานศึกษาเป<นศูนย:กลางในการกําหนดจุดมุ+งหมาย เปrาหมาย ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่ ง ตนเอง ที่ เ นนใหสถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารตั ว เอง มี อํ า นาจหนาที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณ:ของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร+วมมือ ความช+วยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม+ ๆ
7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณ:ที่นําไปสู+ผลสัมฤทธิ์ไดอย+าง
ต+อเนื่อง และหลากหลาย
8. การพัฒ นาตนเอง ทั้ งการพัฒนาองค:กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒ นาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู+องค:กรการเรียนรู
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค:กร การตรวจสอบและถ+วงดุล โดย
ตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน+วยงานตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภ าพสูงสุด และตองดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA

สัมฤทธิผล

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอย+างมีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีภาวะผูนํา
วิสัยทัศน:ในการบริหารจัดการศึกษาไดอย+างมีประสิทธิภ าพ เป<นไปตามนโยบายระดับ
สถานศึก ษา ระดับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยครูและเจาหนาที่ประเมินคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร ไดแก+ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการทุกฝpาย หัวหนาแผนกวิชา
และหัวหนางาน สรุปในภาพรวมปฏิบัติได 9 ขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรู
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย+างเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก

สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เช+น ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ
อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ: สังคมและ
เศรษฐกิจ มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่ เป<นปHจจุบันอย+างมีประสิทธิภ าพ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม

สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ดังนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป<นปHจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
4. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ทํางานประสานกันเป<นเครือข+ายของสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอย+างต+อเนื่อง

ผลสัมฤทธิ์

การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษาปฏิบัติได 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ตัวบงชี้

เกณฑ.เชิงปริมาณ

6.1 รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
6.2 รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 การมีส+วนร+วมของบุคลากร
ในการบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร: ดวยความโปร+งใส
และตรวจสอบได
6.4 ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

ระดับดี รอยละ 90 - 100
ระดับพอใช รอยละ 75 – 89
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 74
ระดับดี รอยละ 91 – 100
ระดับพอใช รอยละ 85 – 90
ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 84
ระดับดี ปฏิบัติ 8 - 9 ขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติ 6 - 7 ขอ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ นอยกว+า 6 ขอ
ระดับดี ปฏิบัติทั้งขอ 1 – ขอ 4
หรือครบทุกขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1- ขอ 3
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 - ขอ
2 หรือไม+ไดดําเนินการ

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน

บุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ รอยละ 100
บุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100
การมีส+วนร+วมของบุคลากรใน
การบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร: ดวยความโปร+งใส
และตรวจสอบได ปฏิบัติทุกขอ
ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ปฏิบัติทุกขอ
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

4

ระดับดี

สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแก+
ตัวบ+งชี้ที่ 6.1
ตัวบ+งชี้ที่ 6.2
ตัวบ+งชี้ที่ 6.3

ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีดังนี้
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
การมีส+วนร+วมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร: ดวยความโปร+งใส
และตรวจสอบได
ตัวบ+งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไม+มี
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มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

การประกันคุณภาพภายใน
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง

ความตระหนัก

สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย+างต+อเนื่อง ประกอบดวย
ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ
โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมิน
คุณภาพภายใน เช+น นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน+วยงานที่
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู+มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ:การ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ: และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่จะส+งผลใหผูเรียน และผูจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ความพยายาม

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีดังนี้
1. คู+มือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป.
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไก
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สัมฤทธิผล

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก+อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย+าง
ต+อเนื่อง ปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี

มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.2

การประกันคุณภาพภายใน
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก

สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต+อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย+างต+อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเป<นแหล+งอางอิงของสถานศึกษาอื่น

ความพยายาม

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต+อกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอย+างต+อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) หรือการเป<นแหล+งอางอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหสูงขึ้น

สัมฤทธิผล

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติไดทุกขอ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้
7.1 ระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่
ก+อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย+างต+อเนื่อง
7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

เกณฑ.เชิงปริมาณ
ระดับดี ปฏิบัติครบทุกขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ ขอ 1 – ขอ 2
หรือไม+ไดดําเนินการ
ระดับดี ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1 และ ขอ 2
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอ
เดียว

ผลการประเมิน
ปรับ
ดี พอใช
ปรุง

สัมฤทธิผล
ของการดําเนินงาน
ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก+อใหเกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย+างต+อเนื่อง
สามารถปฏิบัติไดครบทุกขอ
ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในปฏิบัติครบทุกขอ
รวม

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

2

ระดับดี

สรุปจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแก+ ตัวบ+งชี้ที่อยู+ในระดับดี มีดังนี้
ตัวบ+งชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก+อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย+าง
ต+อเนื่อง
ตัวบ+งชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา ไม+มี

ตอนที่ 5
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

ตอนที่ 5
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ/งชี้ สรุปได3ดังนี้
1.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

มาตรฐานและตัวบ'งชี้ที่ดําเนินการได-ในระดับดี มีจํานวน 40 ตัวบ'งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.1 ร3อยละของผู3เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ*ที่กําหนดตามชั้นป
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.2 ร3อยละของผู3เรียนที่ได3รับการเทียบโอนผลการเรียนรู3
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.3 ร3 อ ยละของผู3 เ รี ย นที่ ส ามารถประยุ ก ต* ห ลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร* และ
คณิตศาสตร*มาใช3แก3ป>ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย/างเปAนระบบ
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.4 ร3อยละของผู3เรียนแต/ละชั้นปผ/านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.5 ร3อยละของผู3เรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.7 ร3อยละของผู3สําเร็จการศึกษาที่ได3งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต/อภายใน 1 ป
1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.9 ร3อยละของผู3 เรี ยนสามารถวางแผนธุ ร กิจ ประกอบอาชี พ และมี ร ายได3
ระหว/างเรียน
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.1 ร3อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.2 ร3อยละของแผนการจัดการเรียนรู3แบบบูรณาการ
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู3เรียนต/อคุณภาพการสอนของผู3สอน
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.4 ร3 อ ยละของงบประมาณที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝH ก อุ ป กรณ* สํ า หรั บ
การจัดการเรียนการสอนอย/างเหมาะสม
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอร*ในแต/ละสาขาวิชา
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห3องเรียน
ห3องปฏิบัติการ พื้นที่ฝHกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
เอื้อต/อการเรียนรู3 และเกิดประโยชน*สูงสุด
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย*วิทยบริการให3เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต/อการเรียนรู3 และเกิดประโยชน*สูงสุด
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให3มีครุภัณฑ* และอุปกรณ*ที่ใช3ในการเรียน
การสอนมีคุณภาพและได3มาตรฐาน
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล3อม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต/อการเรียนรู3ในสาขาวิชา/สาขางาน
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล/งต/าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย/างมีประสิทธิภาพ
2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร/วมกับสถานศึกษา ในการ
จัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี
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มาตรฐานที่ 2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู3เชี่ยวชาญ ผู3ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป>ญญาท3องถิ่น
ที่มีการพัฒนาผู3เรียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.13 อั ต ราส/ ว นของผู3 ส อนประจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ด3 า นวิ ชาชี พ ต/ อ ผู3 เ รี ย นในแต/ ล ะ
สาขาวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านความรักชาติ ศาสน* กษัตริย*
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.4 ผลของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู3 เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การน3 อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช3
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.5 ผลของผู3 เ รี ย นที่ เ ข3 า ร/ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมปOองกันและตรวจสารเสพติดให3กับผู3เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.7 จํานวนครั้งของการจัดให3ผู3เรียนพบครูที่ปรึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ/งชี้ที่ 3.8 ร3อยละของผู3เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข3า
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ/งชี้ที่ 4.1 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ/งชี้ที่ 4.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน*ทางวิชาชีพ
และ/หรือได3รับการเผยแพร/
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ/งชี้ที่ 4.3 ร3อยละของงบประมาณที่ใช3ในการสร3าง พัฒนา และเผยแพร/ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน ต/องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ/งชี้ที่ 4.4 จํ านวนครั้ ง และช/ อ งทางการเผยแพร/ข3 อ มู ลข/ า วสารเกี่ ยวกั บ นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ/งชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ส/งเสริม
การพัฒนาทักษะของผู3เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ/งชี้ที่ 5.2 ร3อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ส/งเสริมการพัฒนาทักษะของผู3เรียนวิชาชีพ ต/องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ/งชี้ที่ 6.1 ร3 อยละของบุ ค ลากรภายในสถานศึก ษาที่ ไ ด3 รั บ การพั ฒ นาตามหน3 า ที่ ที่
รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ/งชี้ที่ 6.2 ร3 อ ยละของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ/งชี้ที่ 6.3 การมีส/วนร/วมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล3องกับแผนยุทธศาสตร*
ด3วยความโปร/งใส และตรวจสอบได3
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ/งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ/งชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก/อให3เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย/างต/อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ/งชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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2. มาตรฐานและตัวบ'งชี้ที่ดําเนินการได-ในระดับพอใช- มีจํานวน 3 ตัวบ'งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.6 ร3อยละของผู3สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ*การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ/งชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต/อคุณลักษณะที่พึงประสงค*
ของผู3สําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ/งชี้ที่ 2.14 อัตราส/วนของผู3สอนประจําต/อผู3เรียน
5.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให3การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปAนไปอย/างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปOาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ในรูปแบบของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได3ดังนี้
5.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) เร/งพัฒนาสถานศึกษาสู/ความเปAนเลิศในวิชาการและวิชาชีพ
2) จัดหาแหล/งเงินทุนจากหน/วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3) ความร/วมมือของชุมชน ผู3ปกครองและผู3ที่เกี่ยวข3องให3มีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา
4) การนําข3อมูลสารสนเทศมาใช3ในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา
5) จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย/างต/อเนื่อง
5.2.2 แผนพัฒนาผู-เรียน
1) ส/งเสริมกิจกรรมที่เน3นด3าน คุณธรรม และจริยธรรม อย/างเปAนรูปธรรมและต/อเนื่อง
2) ส/งเสริมให3ผู3เรียนมีความรักในอาชีพและเปAนสมาชิกที่ดีของสังคม
3) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให3สอดคล3องกับความต3องการของผู3เรียน สถานประกอบการ
และชุมชน เพื่อเข3าสู/ประชาคมอาเซียน
4) จัดสื่อและอุปกรณ* ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอกับความต3องการของผู3เรียน
5) ส/งเสริมกิจกรรมที่เน3นด3านความคิดริเริ่ม สร3างสรรค* และสามารถนําไปประกอบอาชีพได3
6) จัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปAนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู3ที่หลากหลายให3ผู3เรียนมี
คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข3าสู/ประชาคมอาเซียน
7) ส/งเสริมให3ผู3เรียนทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม
สาขาวิชา/งาน
8) สร3างงาน สร3างรายได3ระหว/างเรียน สร3างผู3ประกอบการใหม/ และส/งเสริมให3ผู3เรียนประกอบ
อาชีพอิสระ
9) จัดระบบการดูแลให3คําปรึกษาผู3เรียนอย/างต/อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) ทําความร/วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล3องกับ
ความต3องการของตลาดแรงงาน
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2) จัดกระบวนการเรียนรู3ที่เน3นผู3เรียนเปAนสําคัญ โดยส/งเสริมให3ผู3เรียนได3พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
3) จัดระบบคอมพิวเตอร*ให3เหมาะสมและเพียงพอในแต/ละสาขาวิชา/งาน
4) จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝHกปฏิบัติงาน ศูนย*วิทยบริการ ให3เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล/งการเรียนรู3อื่น ๆ
5) จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล3อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต/อการเรียนรู3
6) ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร/วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ และ
ทวิภาคีอย/างมีประสิทธิภาพ
5.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ7 นวัตกรรม และงานวิจัย
1) ส/งเสริม สนับสนุนให3มีการสร3างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช3ในการพัฒนา
2) จัดสรรงบประมาณในการสร3าง พัฒนา และเผยแพร/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย
และโครงงานต/องบดําเนินการ
3) การจัดการเผยแพร/ข3อมูลเกี่ยวกับการสร3างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช3ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก'ชุมชนและสังคม
1) บริการทางวิชาการวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต3องการของชุมชน สังคม องค*กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย/างต/อเนื่อง
2) จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการทางวิชาการวิชาชีพ อย/างเปAนระบบ และสอดคล3องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
3) จัดผู3เรียนและผู3สอนให3บริการวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาอย/างเหมาะสม
5.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล'งการเรียนรู1) จัดโครงการความร/วมมือด3านบุคลากรและครุภัณฑ*การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) เร/งรัดจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเละเครื่องมืออุปกรณ*
3) เน3นให3ผู3สอนมีความคิดริเริ่มสร3างสรรค*ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4) พัฒนาเครือข/ายความร/วมมือกับสถานประกอบการ และหน/วยงานที่เกี่ยวข3อง
5) จัดหาแหล/งทรัพยากรการเรียนรู3ให3เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
6) มีการประดิษฐ* คิดค3น ผลิตภัณฑ*ใหม/ เพื่อเพิ่มรายได3ให3สถานศึกษา
7) มีการควบคุมค/าใช3จ/ายและทรัพยากร ในการใช3งานให3เกิดประโยชน*สูงสุด
5.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ส/งเสริมให3บุคลากรมีความรู3 ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา
การผลิตสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนที่
หลากหลาย
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2) ส/งเสริมให3บุคลากรได3ไปร/วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต/อ และศึกษาดูงาน เพื่อนํา
ความรู3มาพัฒนาการเรียนการสอน
3) มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน3าที่ของบุคลากรอย/างต/อเนื่อง
4) จัดกิจกรรม เพื่อส/งเสริมความสามัคคีในองค*กร
5) พัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิป>ญญาท3องถิ่น
6) ส/งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปAนตัวอย/างที่ดีแก/ผู3เรียน
5.2.8 แผนพัฒนาการสร-างเครือข'ายความร'วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการเปQดบ3านเปQดใจ สร3างแนวทางความคิดใหม/ในความร/วมมือการจัดการศึกษา
2) โครงการเครือข/ายความร/วมมือ สร3างความเข3มแข็งการจัดการศึกษา (นักเรียนนักศึกษา
ครู ชุมชน ผู3ปกครอง และสถานประกอบการ)
3) โครงการลงนามความร/วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.3 สิ่งที่ต-องการความช'วยเหลือจากหน'วยงานที่เกี่ยวข-อง
5.3.1 เพิ่มอัตรากําลังครูให3พอเพียงกับจํานวนผู3เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
5.3.2 ด3านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น
5.3.3 การช/วยเหลือจากชุมชน และหน/วยงานต3นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต3องการของ
ตลาดแรงงานและท3องถิ่น
5.3.4 ด3านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ* ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.3.5 การได3รับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอย/างต/อเนื่อง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๘๗๘/๒๕๕๔
เรื่อง แต$งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
..................................
อาศัยอํานาจตามความในข1อ ๑๐ แห$งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ+
การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหน$ง และการพ1นจากตําแหน$ง
ของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให1แต$งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี ประกอบด1วย
ผู1มีรายนามดังต$อไปนี้
๑. นายอํานวย
นาคทัต
ประธานกรรมการ
๒. นายสมจิต
แข$งขัน
กรรมการผู1แทนครูหรือคณาจารย+
๓. ดาบตํารวจกฤษฎา
เตวิชชะนนท+
กรรมการผู1แทนผู1ปกครอง
๔. นางมะลิ
คงท$าเรือ
กรรมการผู1แทนองค+กรชุมชน
๕. นางสุภาพร
บุญจริง
กรรมการผู1แทนองค+กรปกครองส$วนท1องถิ่น
๖. นางสาววิจิตรา
เอียดสิทธิรักษ+
กรรมการผู1แทนศิษย+เก$า
๗. พระทองสุข
กิตฺติญาโณ
กรรมการผู1แทนพระภิกษุสงฆ+หรือ
ผู1แทนองค+กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๘. พระสุชาติ
ทตฺตวณฺโณ
กรรมการผู1แทนพระภิกษุสงฆ+หรือ
ผู1แทนองค+กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๙. นางอุไร
เพชรวิเชียร
กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางนันทนี
เชยกลิ่น
กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นางกัญญารัตน+ ไสยรินทร+ เวสพันธ+
กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางบงกช
บัวจันทร+
กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
กรรมการและเลขานุการ
ให1คณะกรรมการวิทยาลัยมีหน1าที่ในการส$งเสริม สนับสนุน ให1คําปรึกษา และข1อเสนอแนะในการจัด
การอาชีวศึกษา และการฝHกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมายว$าด1วย
การอาชีวศึกษา และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให1เปIนอํานาจหน1าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต$บัดนี้เปIนต1นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สําเนาถูกต1อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค+)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
ที่ ๒๓๔/๒๕๕๔
เรื่อง แต$งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
..................................
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว$าด1วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช
๒๕๕๒ ข1อ ๕๐ กําหนดให1สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเปIนผู1ช$วยเหลือในการบริหาร
สถานศึกษา
ในการนี้ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอํานาจให1ผู1อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต$งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
ประธานกรรมการ
๒. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองประธานกรรมการ
๔. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายแผนงานและความร$วมมือ
รองประธานกรรมการ
๕. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๖. นางจีรพรรณ โยธาปาน
กรรมการ
๗. นางอุบล
เบญจพงศ+
กรรมการ
๘. นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
๙. นางเสาวณีย+ ไกรนุกูล
กรรมการ
๑๐. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
กรรมการ
๑๑. นายโชคชัย จุลภักดิ์
กรรมการ
๑๒. นายสมจิต แข$งขัน
กรรมการ
๑๓. นายกําชัย
ณ พัทลุง
กรรมการ
๑๔. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
กรรมการ
๑๕. นางชฎาภรณ+ เฟVWองฟุXง
กรรมการ
๑๖. นายแสนดี เบญจพงศ+
กรรมการ
๑๗. นางศรีไพร ภาราทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนงลักษณ+ เรียบร1อย
กรรมการและผู1ช$วยเลขานุการ

/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน1าที่เปIนผู1ช$วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณา
ให1ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต$าง ๆ ดังนี้
๑. กําหนดเปXาหมาย นโยบายและยุทธศาสตร+ในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. พิจารณาให1ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปM
๓. กําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชา
ที่เป\ดสอนในสถานศึกษา
๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู1อํานวยการวิทยาลัยเสนอต$อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๕. กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให1คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ได1รับการแต$งตั้ง ปฏิบัติหน1าที่ให1เปIนไป
ด1วยความเรียบร1อยบรรลุตามวัตถุประสงค+ และบังเกิดผลดีต$อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวสุณี พงศ+ยี่หล1า)
รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตําแหน$ง
ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี

สําเนาถูกต1อง

(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓

ภาคผนวก ข
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- ราง คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๑๕๓ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป%การศึกษา ๒๕๕๔
--------------------------------------------------------------------------

ตามกฎกระทรวงวาด,วยระบบ หลักเกณฑ1 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในสวนที่
๒ การอาชีวศึกษา ข,อ ๒๒ ให,สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให,มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ1
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป<นข,อแรก นั้น
วิทยาลัย อาชี ว ศึก ษาสุ ร าษฎร1ธ านี มีค วามตระหนั ก และเห็ นความสํา คั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และเพื่อให,การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป<นไปด,วยความเรียบร,อย และบรรลุ
วัตถุประสงค1 วิทยาลัย ฯ อาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ เรื่ อ งการมอบอํ า นาจให, ผู, อํ า นวยการสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแตงตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน,าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให,คําแนะนําในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด,วย
๑.๑ นางเนาวรัตน1 รัตนพันธ1
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวสุณี พงศ1ยี่หล,า
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสุทธิพัฒน1 อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางจิราวรรณ นวลรอด
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางปLยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มีหน,าที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข,อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา สงให,คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ ประกอบด,วย
๒.๑ คณะกรรมการฝ(ายบริหารทรัพยากร ประกอบด,วย
๑. นางสาวสุณี พงศ1ยี่หล,า
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ตัวบ-งชี้
กรรมการ
๑
๑.๑ , ๑.๖ นางจริยา มณีโรจน1
นางอรอนงค1 แซลิ่ม
นางสาวอารยา ทองศร
๒
๒.๖, ๒.๙ นายพฤติพงษ1 วงศ1วรรณา นางสุนทรียา ขนายน,อย
๒.๘
นางชฎาภรณ1 เฟRSองฟุTง
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ1
๒.๑๐ นางจีรพรรณ โยธาปาน นางสาวนารีรัตน1 อู,สกุลวัฒนา นางชฎาภรณ1 เฟRSองฟุTง
๓
๓.๘
นางจริยา มณีโรจน1
นางอรอนงค1 แซลิ่ม
นางสาวอารยา ทองศร
๖
๖.๑-๖.๓ นางเยาวพร สุขพรมา
นางสาวชนันณัตถ1 พรหมหิตาทร นางศิริพร พรศรี
/๒.๒ คณะกรรมการฝVายวิชาการ.....
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๒.๒ คณะกรรมการฝ(ายวิชาการ ประกอบด1วย
๑. นางจิราวรรณ นวลรอด
ประธานกรรมการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ1
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ตัวบ-งชี้
กรรมการ
๑
๑.๒ ,๑.๔ นางอุบล เบญจพงศ1
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาวพรเพ็ญ พงษ1แพทย1
๒
๒.๑ ,๒.๒ นางมาลี วองเกษฎา
นางสาวพรเพ็ญ พงษ1แพทย1
๒.๕
นางมาลี วองเกษฎา
นายกําชัย ณ พัทลุง
นางชนัญญา สุวรรณวงศ1
๒.๗
นางสาวพัชรนันท1 อาจหาญ นางสาวพวงรัตน1 เพชรรอด นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
๒.๑๑ นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางสาวอาทิตยา อินทร1จันทร1
๒.๑๒-๒.๑๔ นางมาลี วองเกษฎา
นางสาวพรเพ็ญ พงษ1แพทย1
๒.๓ คณะกรรมการฝ(ายแผนงานและความร-วมมือ ประกอบด1วย
๑. นางสาวสีดา ขํากลิ่น
ประธานกรรมการ
๒. นางปLยะพร เข็มขาว
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑

ตัวบ-งชี้
๑.๓
๑.๘
๑.๙
๒.๓
๒.๔
๒.๑๑
๔.๑ – ๔.๔

กรรมการ
นายธีรพล ทองเพชร
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ นางวิจิตรา มีเพียร
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญ1พิดา สุขสง
นางวิจิตรา มีเพียร
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางจริยาท ประดิษฐทรัพย1 นางสาวเครือวัลย1 วัฒนาทิพยธํารงค1
๒
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญ1พิดา สุขสง
นางวิจิตรา มีเพียร
นางเสาวณีย1 ไกรนุกูล นางวราภรณ1 เยาว1แสง
นางสุพัตรา เมืองฤกษ1
นางปLยะพร เข็มขาว
นางสาวสุนิสา รักษา
๔
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญ1พิดา สุขสง
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางวิจิตรา มีเพียร
นางธนพร ฤทธิรงค1
๖.๔
นายจักรกฤษณ1 ภูทอง นางมนัสนันท1 จันทร1สงแสง นายธีรพร กําเนิดว้ํา
๖
๗.๑ -๗.๒ นางจารุวรรณ อมรกุล นางปLยะพร เข็มขาว
นางธนพร ฤทธิรงค1
๗
๒.๔ คณะกรรมการฝ(ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด1วย
๑. นายสุทธิพัฒน1 อมรกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางนฤมล แย,มศรี
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ตัวบ-งชี้
กรรมการ
๑
๑.๕
นางนฤมล แย,มศรี
นางวาสนา วิเชียร
นางณัฐกาญจน1 ผลผลา
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นางสาวกัญญารัตน1 แก,วศิริ นางสาวภัศนันท1 นวลมุสิง
ครูผู,สอนวิชาองค1การวิชาชีพและลูกเสือ
๑.๗
นางนงลักษณ1 เรียบร,อย
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นายนพรัตน1 เปTาอินท1
ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ ป%การศึกษา ๒๕๕๓
๓
๓.๑ – ๓.๕ นางนฤมล แย,มศรี
นางสาวภัศนันท1 นวลมุสิง
๓.๖
นางณัฐกาญจน1 ผลผลา
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นางสาวกัญญารัตน1 แก,วศิริ
๓.๗
นางฤดี เพชรมณี
นางสาวภัศนันท1 นวลมุสิง
๕
๕.๑ – ๕.๒ นางณัฐกาญจน1 ผลผลา
นางสาวอรอุมา รักเดช
/๓. คณะกรรมการ.....
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๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน,าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ให,เป<นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข,อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แตละมาตรฐาน
และตัวบงชี้ มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ระดับรายบุคคล และแผนกวิชา ประกอบด,วย
๓.๑ นางเนาวรัตน1 รัตนพันธ1
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางจิราวรรณ นวลรอด
รองประธานกรรมการ
๓.๔ นางสาวสุณี พงศ1ยี่หล,า
รองประธานกรรมการ
๓.๕ นายสุทธิพัฒน1 อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๓.๖ หัวหน,าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๗ หัวหน,างานทุกงาน
กรรมการ
๓.๘ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ นางปLยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน,าที่ ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้แยกเป<นระดับแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด,วย
๔.๑ นางเนาวรัตน1 รัตนพันธ1
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสุณี พงศ1ยี่หล,า
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสุทธิพัฒน1 อมรกุล
กรรมการ
๔.๔ นางสาวสีดา ขํากลิ่น
กรรมการ
๔.๕ นางจิราวรรณ นวลรอด
กรรมการ
๔.๖ นายแสนดี เบญพงศ1
กรรมการ
๔.๗ นางสาวสยุมพร แซแต,
กรรมการ
๔.๘ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ นางปLยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝ(ายเผยแพร-ข1อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน,าที่ จัดทําเว็บไซต1
ข,อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ1/ทาน จัดเลมเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน ประกอบด,วย
๕.๑ นายจักรกฤษณ1 ภูทอง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวนงลักษณ1 ทองอ่ํา
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
๕.๔ นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
กรรมการ
๕.๖ นางสาวทพย1สุนีร1 เทพทวี
กรรมการ
๕.๗ นางสาวสยุมพร แซแต,
กรรมการ
๕.๘ นายธีรพร กําเนิดว้ํา
กรรมการ
๕.๙ นางสาววณิชชา เหลาพัทรเกษม
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
กรรมการ
๕.๑๑ นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ1
กรรมการ
/๕.๑๒ นางสาวสุนิสา...
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๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕

นางสาวสุนิสา รักษา
นางวิจิตรา มีเพียร
นางมนัสนันท1 จันทร1สงแสง
นางธนพร ฤทธิรงค1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให,ผู,ที่ได,รับมอบหมายปฏิบัติหน,าที่ให,เป<นไปด,วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝVายที่
เกี่ยวข,อง ให,การดําเนินงานสําเร็จด,วยความเรียบร,อย บรรลุเปTาหมายตามวัตถุประสงค1 และเกิดผลดีตอวิทยาลัยฯ
และทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางเนาวรัตน1 รัตนพันธ1)
ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
สําเนาถูกต,อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๕๗๖/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป%การศึกษา ๒๕๕๔
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได,ประกาศใช,มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช,เป<นเปTาหมายในการจัดการศึกษา
และประกันคุณภาพในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสาร
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดให,ป%การศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาต,องดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗
มาตรฐาน ๔๔ ตัวบงชี้ นั้น
เพื่ อให, การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเป< น ไปด, ว ยความเรี ย บร, อ ย และบรรลุ
วัตถุประสงค1 วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ เรื่ อ งการมอบอํ า นาจให, ผู, อํ า นวยการสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแตงตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน,าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให,คําแนะนําในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด,วย
๑.๑ ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายแผนงานและความรวมมือ
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๖ หัวหน,างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ เจ,าหน,าที่งานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาคุณ ภาพ มี หน, า ที่ ดํ าเนิ น การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข,อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา สงให,คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ ประกอบด,วย
๒.๑ คณะกรรมการฝ(ายบริหารทรัพยากร ประกอบด1วย
๑. รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายบริหารทรัพยากร
๒. หัวหน,างานบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/มาตรฐานที่ ๑...
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มาตรฐานที่ ตัวบ-งชี้
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

๒.๒ คณะกรรมการฝ(ายวิชาการ ประกอบด1วย
๑. รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายวิชาการ
๒. หัวหน,างานวัดผลฯ
มาตรฐานที่ ตัวบ-งชี้
๑
๒,๔,๕
๙ - ๑๐
๒
๑๔ - ๑๕
๑๘
๒๐
๒๔
๒๕
๒๖ - ๒๘

งานพัสดุ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

งานวัดผลฯ
แผนกวิชาชีพ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวิทยบริการฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวัดผลฯ
แผนกวิชา
แผนกคอมพิวเตอร1ธุรกิจ
แผนกวิชา

๒.๓ คณะกรรมการฝ(ายแผนงานและความร-วมมือ ประกอบด1วย
๑. รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายแผนงานและความรวมมือ ประธานกรรมการ
๒. หัวหน,างานวิจัยพัฒนาฯ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑
๒
๕
๖
๗

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

กรรมการ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานสงเสริมผลิตผล ฯ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานวางแผน ฯ
งานความรวมมือ
งานวิจัยพัฒนา ฯ
งานศูนย1ข,อมูล ฯ
งานประกัน ฯ
/๒.๔ คณะกรรมการ...
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๒.๔ คณะกรรมการฝ(ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด1วย
๑. รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๒. หัวหน,างานกิจการฯ
มาตรฐานที่
๑
๓
๔

ตัวบ-งชี้
๖
๑๑
๒๙
๓๐
๓๒ - ๓๓
๓๔ - ๓๕

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
งานปกครอง งานกิจกรรมฯ งานสวัสดิการฯ ครูผู,สอนวิชาองค1การวิชาชีพและลูกเสือ
งานแนะแนวฯ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ ป%การศึกษา ๒๕๕๓
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
งานกิจกรรมฯ
งานโครงการพิเศษฯ

๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน,าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ให,เป<นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข,อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แตละมาตรฐาน
และตัวบงชี้ มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง รายบุคคล และแผนกวิชา ประกอบด,วย
๓.๑ ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายแผนงานและความรวมมือ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓.๔ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓.๕ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓.๖ หัวหน,าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๗ หัวหน,างานทุกงาน
กรรมการ
๓.๘ หัวหน,างานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ เจ,าหน,าที่งานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน,าที่ ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้แยกเป<นระดับแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด,วย
๔.๑ ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
ประธานกรรมการ
๔.๒ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๔.๓ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
๔.๔ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๔.๕ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
๔.๖ คณะทํางานงานประกันคุณภาพฯ
กรรมการ
๔.๗ หัวหน,างานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ เจ,าหน,าที่งานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
/๕. คณะกรรมการ...
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๕. คณะกรรมการฝ(ายเผยแพร-ข1อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน,าที่ จัดทําเว็บไซต1
ข,อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ1/ทาน จัดเลมเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน ประกอบด,วย
๕.๑ หัวหน,างานศูนย1ข,อมูลสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
๕.๒ หัวหน,างานประกันคุณภาพฯ
รองประธานกรรมการ
๕.๓ หัวหน,าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๕.๔ หัวหน,างานทุกงาน
กรรมการ
๕.๕ เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานเอกสารงานพิมพ1
กรรมการ
๕.๖ เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานสื่อการสอน
กรรมการ
๕.๗ เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให,ผู,ที่ได,รับมอบหมายปฏิบัติหน,าที่ให,เป<นไปด,วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝVายที่
เกี่ยวข,อง ให,การดําเนินงานสําเร็จด,วยความเรียบร,อย บรรลุเปTาหมายตามวัตถุประสงค1 และเกิดผลดีตอวิทยาลัยฯ
และทางราชการ ตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางเนาวรัตน1 รัตนพันธ1)
ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
สําเนาถูกต,อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓

ภาคผนวก ค
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การเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเชือ่ มโยงระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี ป*การศึกษา 2554 กับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
ป*การศึกษา 2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผู8เรียนและผู8สําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป+
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต&หลักการ
ทางวิทยาศาสตร& และคณิตศาสตร& มาใช
แกป6ญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเป:น
ระบบ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนแตละชั้นป+ผานการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6

ตัวบงชี้ที่ 1.7
ตัวบงชี้ที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 1.9

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผู8เรียนและผู8สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป+
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนทีไ่ ดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนทีส่ ามารถประยุกต&หลักการ
ทางวิทยาศาสตร& และคณิตศาสตร&ใชแกป6ญหา
ในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเป:นระบบ

ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนทีม่ ีทักษะในการสื่อสาร ดาน
การฟ6ง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีที่ จําเป:นในการศึกษา คนควา
และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของผูเรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ&ทดี่ ี
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตาม
ตามหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ศึกษาตอภายใน 1 ป+
ภายใน 1 ป+
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค& ของผูสําเร็จการศึกษา
ตอคุณลักษณะที่พงึ ประสงค&ของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
ป*การศึกษา 2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝKก อุปกรณ&สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของ
คอมพิวเตอร&ในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ
พื้นที่ฝKกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชน&สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย&วิทยบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชน&สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ&
และอุปกรณ&ที่ใชในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 2.10 จํานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ปกติและระบบทวิภาคี
ตัวบงชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป6ญญาทองถิน่ ที่มีการ
พัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 2.13 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณ
ุ วุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.14 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝKก อุปกรณ& สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ
คอมพิวเตอร& ในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝKกงาน พื้นที่ฝKกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชน&สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย&วิทยบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชน&สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21 ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ& และ
อุปกรณ&
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป6ญญาทองถิน่ ที่มีการ
พัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณ
ุ วุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
ป*การศึกษา 2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู8เรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรม
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความรักชาติ
ศาสน& กษัตริย&
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ผลของผูเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ&
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษ& สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ&
ตัวบงชี้ที่ 3.6 จํานวนครัง้ ของกิจกรรมปOองกันและตรวจสาร ตัวบงชี้ที่ 30 จํานวนครัง้ ของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
เสพติดใหกับผูเรียน
ใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.7 จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ
ตัวบงชี้ที่ 31 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
เปรียบเทียบกับจํานวนแรกเขา
แรกเขา
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ( มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานวิจัย และ ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานวิจัย และ
โครงงาน
โครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 4.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชน&ทางวิชาชีพและ/หรือ
โครงงาน ที่มีประโยชน& ทางวิชาชีพ/หรือไดรับ
ไดรับการเผยแพร
การเผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.3 รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง
ตัวบงชี้ที่ 38 รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา
พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ&
และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานวิจัย
งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ
และโครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 4.4 จํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอมูล
ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ&
ขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ&
งานวิจัย และโครงงาน
งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสู2สังคม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู2สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการ
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
วิชาการและวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนา
ใหบริการวิชาชีพ และฝKกทักษะวิชาชีพ
ทักษะของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
บริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนา
โครงการทีใ่ หบริการ วิชาชีพ และฝKกทักษะ
ทักษะของผูเรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ
วิชาชีพตองบดําเนินการ
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
ป*การศึกษา 2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งชี้)
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งชี้)
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู8นําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 6.2 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ ตัวบงชี้ 41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร&ดวยความ
โปรงใส และตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2

ตัวบงชี้ 40

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร&และการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ ตัวบงชี้ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ภาคผนวก ง
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552) 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ"งชี้
ป%การศึกษา 2552 – 2554
มาตรฐาน/ตัวบ"งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู,เรียนและผู,สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ#ที่กําหนด
ตามชั้นป(
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนทีไ่ ดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนทีส่ ามารถประยุกต#หลักการทางวิทยาศาสตร#
และคณิตศาสตร#ใชแกป9ญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเป=น
ระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนทีม่ ีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟ9ง การอาน
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเป=นในการศึกษา คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดงี ามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ#ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ#การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ#การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป(
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มตี อคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค#ของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ
มีรายไดระหวางเรียน

ผลการประเมินป%การศึกษา
2552
2553
2554
81.23
ดี
100
ดี
96.79
ดี

89.88
ดี
81.82
ดี
93.46
ดี

82.60
ดี
76.26
ดี
97.52
ดี

80.62
ดี
81.80
ดี

74.48
พอใช
84.61
ดี

92.65
ดี
79.01
ดี

97.72
ดี
57.13
ปรับปรุง
84.47
ดี

87.21
ดี
55.86
ปรับปรุง
81.36
ดี

86.80
ดี
54.58
ปรับปรุง
83.63
ดี

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

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

91.19
ดี
97.54
ดี
95.32
ดี
x = 3.81
พอใช
95.74
ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ"งชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝLก อุปกรณ#
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร#
ในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝLกงาน พื้นที่ฝLกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชน#สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย#วิทยบริการใหเหมาะสมกับ
วิชาทีเ่ รียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน#สูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21 ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ# และอุปกรณ#
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญ
9 ญาทองถิ่น ที่มีการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณ
ุ วุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

ผลการประเมินป%การศึกษา
2552
2553
2554
100
100
100
ดี
ดี
ดี
46.39
63.03
77.50
ปรับปรุง
พอใช
ดี
4.09
3.90
4.23
ดี
พอใช
ดี
5.92
7.08
18.47
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ดี
2 คน : 1 เครื่อง 1 คน : 1 เครื่อง 1 คน : 1 เครื่อง
พอใช
ดี
ดี
ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ
ดี
ดี
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
ดี
91.66
ดี
100
ดี
249 ครั้ง
ดี

ปฏิบัติทุกขอ
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
ดี
100
ดี
100
ดี
199 ครั้ง
ดี

ปฏิบัติทุกขอ
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
ดี
100
ดี
100
ดี
184 ครั้ง
ดี

454 แหง
ดี
100
ดี
50.00
พอใช
1 : 33
ปรับปรุง

308 แหง
ดี
100
ดี
46.16
ปรับปรุง
1 : 32
ปรับปรุง

350 แหง
ดี
100
ดี
100
ดี
1:29
พอใช
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มาตรฐาน/ตัวบ"งชี้
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู,เรียน
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

ผลการประเมินป%การศึกษา
2552
2553
2554

23 ครัง้
34 ครัง้
30 ครัง้
พอใช
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 30 จํานวนครัง้ ของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
1 ครัง้ /99.96 1 ครัง้ /95.05 1 ครัง้ /94.50
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 31 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
32.02
28.42
29.65
พอใช
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
100
100
100
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ#
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ#
100
100
100
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู"สังคม
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการ
14 กิจกรรม 26 กิจกรรม ครบทุกสาขา
วิชาชีพ และฝLกทักษะวิชาชีพ
ดี
ดี
รอยละ 100
ดี
ตัวบงชี้ที่ 35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
0.33
0.67
1.55
วิชาชีพ และฝLกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย และโครงงาน
100
100
100
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ# งานวิจัย โครงงาน ทีม่ ีประโยชน#
100
100
100
ทางวิชาชีพ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 38 รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
1.16
1.78
1.80
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ# งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
257 ครั้ง
343 ครั้ง
279 ครั้ง
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ# งานวิจัย และโครงงาน
7 ชองทาง
7 ชองทาง
8 ชองทาง
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู,นําและการจัดการ
ตัวบงชี้ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
9 ขอ
9 ขอ
9 ขอ
ยุทธศาสตร#และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดี
ดี
ดี
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ 41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
100
100
100
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ดี
ดี
ดี
ตัวบงชี้ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
การบริหารจัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
ดี
ดี
ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ"งชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ผลการประเมินป%การศึกษา
2552
2553
2554
4 ขอ
ดี
3 ขอ
ดี

4 ขอ
ดี
3 ขอ
ดี

4 ขอ
ดี
3 ขอ
ดี

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ที่ปรึกษา
นางเนาวรัตน รัตนพันธ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
นายสุทธิพัฒน อมรกุล
นางจิรวรรณ นวลรอด
นางสาวสุณี พงศยี่หลา
คณะผูจัดทํา
นางจารุวรรณ อมรกุล
นางป,ยะพร เข็มขาว
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางสาวสยุมพร แซ2แต
นายอนุศาสน มีนุ2น
นางสาววณิชชา เหล2าพัทรเกษม
นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
นางธนพร
ฤทธิรงค

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนางานประกันฯ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

