
 



คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา 2554 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร$ธานี
ได(จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองแก/หน/วยงานต(นสังกัด และหน/วยงานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือ
ทราบถึงสภาพป3จจุบันของสถานศึกษา เป4นข(อมูลในการพัฒนาตนเอง สร(างความตระหนัก และ 
ความพยายามของบุคลากรในการมีส/วนร/วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีน/าพอใจขององค$กร 
 มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้  ได(ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีประกาศใช(
เม่ือวันท่ี  30  มกราคม  2549  ซ่ึงเป4นมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว(
เป4นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
ได(พัฒนาเป4นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการประกันคุณภาพภายในสําหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป4นกลไกสําคัญในการช/วย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให(มีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ีต(องการ  โดยมุ/งเน(นพัฒนา
คุณภาพของผู(เรียน ท้ังด(านความรู( ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต/าง ๆ บุคลิกภาพท้ังทางกาย
และใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เอกสารฉบับนี้ถือได(ว/าเป4นเอกสารสําคัญท่ีจะนําไปใช(เป4นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป4นรายงานประจําป�ของสถานศึกษา เพ่ือเปDดเผยต/อ
สาธารณชน 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร$ธานี 
พฤษภาคม  2555 
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ตอนท่ี  1 
บทสรุปสาํหรับผู�บริหาร 



ตอนท่ี 1 
บทสรปุสาํหรับผู�บริหาร 

1. ข�อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  เดิมใช�นามว�า  โรงเรียนช�างเย็บเส้ือผ�าสุราษฎร�ธานี  โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เม่ือวันที่ 10 
สิงหาคม 2482   

 ปรัชญา   “ วิชาดี     มีทักษะ     ใฝ6ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย ” 

วิสัยทัศน%    
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี มุ&ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป/นศูนย�กลางแห�ง
การเรียนรู�สู�สากล 

พันธกิจ   
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีสมรรถนะด�านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล�องกับความต�องการของ

ตลาดแรงงานท้ังในระดับท�องถ่ิน และภูมิภาค  
3. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู�ในสังคม

อย�างมีความสุข  
4. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ  
5. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป/นไทย อนุรักษ�วัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดล�อม  
6. เป/นศูนย�กลางการเรียนรู�สู�สากล  

เป+าหมาย  ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ 
1.  การจัดการเรียนการสอนและฝFกอาชีพ มี 5 ด�าน ได�แก� ด�านหลักสูตรและการเรียนการสอน     

ด�านการบริหารจัดการ  ด�านพัฒนาทรัพยากร  ด�านสภาพแวดล�อม  และ ด�านการกํากับ ตรวจสอบ และ
รายงานผล   

2.  การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป/นผู�ประกอบวิชาชีพช้ันสูง   
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2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานีได�จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตร 3 ปJ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปJ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJที่ 3 (ม.3) 
หลักสูตรท่ีเป.ดสอนได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานตัดเย็บเส้ือผ�าและสาขางานออกแบบเส้ือผ�า 
สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานคหกรรมการผลิต ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี 
สาขางานการขาย สาขางานการเลขานุการ สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอร�
ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว สาขางานการโรงแรมและสาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปK สาขางานออกแบบ และสาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรท่ีเป.ดสอนได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเครื่องแต�งกาย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร� ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจและสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการและสาขาวิชาการ
โรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJที่ 6 (ม.6) 
หลักสูตรที่เป.ดสอนได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท�องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค  
  นอกจากน้ี มีการจัดการเรียนการสอนด�วยการเทียบโอนความรู�ประสบการณ�วิชาชีพ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับมัธยมศึกษาปJท่ี 6 (ม.6) หลักสูตรท่ีเป.ดสอนได�แก� ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ�งช้ี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ีคือ 
มาตรฐานที่ 1 ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 7 ตัว พอใช� มี 2 ตัว  
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 13 ตัว พอใช� มี 1 ตัว 
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู�เรียน  ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 8 ตัว   
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ�  ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 4 ตัว  
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสู�สังคม  ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 2 ตัว   
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 4 ตัว  
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ�งช้ีระดับดี  มี 2 ตัว    
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4.  จุดเด&น - จุดที่ต�องพัฒนา  
     4.1  จุดเด�น  คือ ตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการประเมิน ระดับดี จํานวน 40 ตัวบ�งช้ี   
     4.2  จุดท่ีควรพัฒนา คือ ตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการประเมิน ระดับพอใช� จํานวน 3 ตัวบ�งช้ี ได�แก� 

มาตรฐานที่  1  ตัวบ�งช้ีท่ี  1.6 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่  1  ตัวบ�งช้ีท่ี  1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต�อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค�ของผู�สําเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่  2  ตัวบ�งช้ีท่ี  2.14 อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน 

5.  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 5.1    จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ท่ีเน�นด�านคุณธรรม จริยธรรมอย�างเป/นรูปธรรมอย�างต�อเน่ือง  

เพื่อให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของสถานประกอบการ และสังคม 
 5.2    จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ เพื่อพัฒนาผู�เรียนในสาขาวิชาท่ีขาดครูท่ี

มีคุณวุฒิด�านวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีมีผู�เรียนมาก 
 5.3   ทําความร�วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร  ผู�สอนและผู�เรียนท่ีสอดคล�องกับ

ความต�องการของตลาดแรงงาน 
 5.4   จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการจัดซ้ือวัสดุฝFก อุปกรณ�สําหรับจัดการเรียน    

การสอนให� เหมาะสมเพียงพอต�อผู�เรียน 
 5.5   จัดหางบประมาณที่ใช�ในการสร�าง  พัฒนา  และเผยแพร�นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ�  งานวิจัยและ  

โครงงาน  อย�างพอเพียงกับครูและผู�เรียนในแต�ละสาขาวิชา 
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ตอนท่ี  2 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

2.1   ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

    2.1.1   ประวัติของสถานศึกษา 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี เดิมใช�นามว�า โรงเรียนช�างเย็บเส้ือผ�าสุราษฎร�ธานี โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 10 
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป6 รับเฉพาะนักเรียนหญิงท่ีสําเร็จช้ันประถมศึกษาป6ท่ี 4 
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร�ธานี (โรงเรียนสุราษฎร�พิทยาในป=จจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร 
เป/นครูใหญ� มีนักเรียน 32 คน 
         ครูแผ�ว  พรหมสวัสด์ิ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร� 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนน
ตลาดใหม� ห�างจากตลาด 1 กิโลเมตร  สร�างอาคารไม�สองช้ัน และย�ายมาเรียนในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2484  
เป.ดสอน ตามหลักสูตรช�างเย็บเส้ือผ�า จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปล่ียนหลักสูตรใหม�เป/น  
หลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช�างสตรี เรียน 2 ป6 และเปล่ียนช่ือเป/น โรงเรียนการช�างสตรี         
สุราษฎร�ธานี 
        พ.ศ. 2498 ได�รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือที่ดิน จํานวน 3 ไร� พ.ศ. 2516  
เปล่ียนช่ือเป/น  โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการช�างสุราษฎร�ธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี จัดต้ังเป/น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2 
       1 เมษายน 2523 ได�แยกตัวจัดต้ังเป/นวิทยาลัยใหม�ช่ือว�า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
จนถึงป=จจุบัน 

    2.1.2   ขนาดและที่ต้ัง 
           ขนาด มีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร� 1 งาน 80.3 ตารางวา   
          ท่ีต้ัง        456/3 ถนนตลาดใหม�  ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร�ธานี   
                  รหัสไปรษณีย� 84000  โทรศัพท� 0-7728-2001, 0-7728-4499             
                                โทรสาร 0-7727-2631  
               ระบบเครือข�าย Internet www.svc.ac.th    
                                 ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� svcsurat@yahoo.co.th 
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     2.1.3   สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  ต้ังอยู�ในย�านชุมชนเมืองสุราษฎร�ธานี  ด�านหน�าของ
วิทยาลัย  ติดถนนตลาดใหม� ผ�านใจกลางเมืองสุราษฎร�ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค�าบริเวณ
ใกล�เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด   ได�แก� วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต  มี
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ได�แก�  โรงเรียนสุราษฎร�พิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   
สถานพยาบาล ได�แก� โรงพยาบาลทักษิณ  ซ่ึงต้ังอยู�ริมถนนฝ=]งตรงข�ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล�เคียงมี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม�  แนวถนนด�านข�างของวิทยาลัยเป/นท่ีเอกชน  บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ�านเช�า และร�านค�า 
 

แผนที่สถานที่ต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
 

 

          ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร/ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร�ธานี ต้ังอยู�บนฝ=]งตะวันออกของภาคใต� ห�างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต� 
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร� มีเน้ือที่มากเป/น
อันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากที่สุดในภาคใต� จังหวัดสุราษฎร�ธานีอยู�ห�างจากจังหวัดสงขลาและ
ภูเก็ตประมาณ 300 และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝ=]งทะเลด�านอ�าวไทยในจังหวัดสุราษฎร�ธานี มีความ
ยาวรวมกันประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ�  ได�แก� เกาะสมุย เน้ือที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร 
เกาะพะงัน มีเน้ือที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร  นอกจากน้ียังมี  หมู�เกาะอ�างทอง  และเกาะบริวาร 42 เกาะ 
เกาะสมุยเป/นเกาะที่ใหญ�ที่สุดในจังหวัด ห�างจากฝ=]งทะเล 20 กิโลเมตร และห�างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต�อ ดังน้ี 
   ทิศเหนือ ติดต�อกับจังหวัดชุมพรและอ�าวไทย 
 ทิศใต�  ติดต�อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดพังงาและระนอง 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับอ�าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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          แหล3งท3องเที่ยว 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นท่ีจังหวัด มีเทือกเขา

สูงทอดยาวตามแนวเหนือใต�ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล�าว ก�อให�เกิดลุ�มนํ้าน�อยใหญ� รวม 
14 ลุ�มนํ้า ลุ�มนํ้าที่สําคัญ ได�แก� ลุ�มนํ้าตาป6 พุมดวง ท�าทอง ท�ากระจาย ไชยา ท�าฉาง เป/นต�น แม�นํ้า     
ลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสู�อ�าวไทยด�านทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด      
สุราษฎร�ธานีสรุปได�ดังน้ี 

1. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ�อน ได�แก� พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม 
ท�าฉาง ไชยา ท�าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อําเภอวิภาวดี 

2. ภูมิประเทศเป/นที่ราบชายฝ=]งทะเล ได�แก� พื้นที่อําเภอเมืองและพุนพิน 
3. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงด�านตะวันออก ได�แก� พื้นท่ีอําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ� เวียงสระ และ

บ�านนาสาร 
4. ภูมิประเทศท่ีเป/นท่ีราบสูงตอนกลางส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 

พนม บ�านนาเดิม ท�าชนะ ท�าฉาง และไชยา 
5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอ�าวไทย ได�แก� พื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู�เกาะ

อ�างทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 
เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังอยู�ระหว�างสองฝ=]งมหาสมุทรจึงได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ซ่ึง

เกิดบริเวณทะเลอันดามันบ�างเป/นครั้งคราว เน่ืองจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และ
เทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป/นแนวช�วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล�าว จังหวัดสุราษฎร�ธานีจะได�รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป/นส�วนใหญ� มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล�งกําเนิดบริเวณทะเล
จีนใต�และอ�าวไทย ทําให�จังหวัดสุราษฎร�ธานีได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ�าน 
อ�าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช�วงฤดูฝนยาวนานระหว�างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีลุ�มนํ้าใหญ�น�อยรวม 14 ลุ�มนํ้า แต�ละลุ�มนํ้ามีแม�นํ้า และร�องหลายสายทุก
สายล�วนไหลลงสู�อ�าวไทย แม�นํ้าในสุราษฎร�ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสู�ทะเลด�านตะวันออก ในอดีต
อาศัยเครือข�าย แม�นํ้าเดินทางติดต�อถึงกัน และติดต�อกับเมืองชายฝ=]งแม�นํ้าท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยาท่ี
สําคัญของจังหวัดสุราษฎร�ธานี คือ แม�นํ้าตาป6 แม�นํ้าพุมดวง ซ่ึงเป/นเส�นเลือดใหญ�ของชาวจังหวัด          
สุราษฎร�ธานี แม�นํ้าที่สําคัญของจังหวัดม ี2 สาย คือ 

1. แม�นํ้าตาป6 เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ�าน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ       
อ.เคียนซา อ.บ�านนาสาร อ.บ�านนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสู�อ�าวไทยท่ี อ.เมือง มีความยาวประมาณ 
230 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าเฉล่ีย 5,900 ล�าน ลบ.ม.ต�อป6 

2. แม�นํ้าพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ�าน อ.บ�านตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม 
และ อ.ท�าฉาง บรรจบกับแม�นํ้าตาป6ท่ี อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าเฉล่ีย 6,600 ล�าน 
ลบ.ม.ต�อป6 
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จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีประชากรจํานวน 1,001,396 คน ชาย 495,278 คน หญิง 506,124 คน 
(ข�อมูล 10 ก.พ.2554) อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ� และ
อําเภอพุนพิน ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด�านการเกษตรเป/นหลัก โดย
ใช�พื้นท่ีในการเกษตรประมาณร�อยละ 45 ของพื้นที่ท้ังหมด นอกจากน้ียังประกอบอาชีพทางด�านปศุสัตว� 
ประมง อุตสาหกรรม และการทําเหมืองแร� 

การปกครอง 
1. การปกครองท�องที่ แบ�งการปกครองเป/น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมู�บ�าน 
2. โครงสร�างบริหารราชการส�วนภูมิภาค และส�วนกลาง แบ�งเป/น 

2.1 หน�วยงานราชการบริหารส�วนภูมิภาค มีท้ังหมด 34 หน�วยงาน 
2.2 หน�วยงานราชการบริหารส�วนกลางมี 125 หน�วยงาน 
2.3 หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ จํานวน 23 หน�วยงาน 
2.4 หน�วยงานอิสระของรัฐ 2 หน�วยงาน 

3. การปกครองท�องถ่ิน มีหน�วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค�การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง 
เทศบาล 30 แห�ง (เทศบาลนคร 1 แห�ง เทศบาลเมือง 3 แห�ง เทศบาลตําบล 26 แห�ง องค�การบริหารส�วน
ตําบล 107 แห�ง 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ศาสนาพุทธ 311 วัด 
2. ศาสนาอิสลาม 42 มัสยิด 
3. ศาสนาคริสต� โบสถ�คริสต� 22 แห�ง 

โบราณสถาน 14 แห3ง 
1. พระธาตุศรีสุราษฎร� ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
2. วัดเขาพระน่ิม ตําบลท�าทอง อําเภอกาญจนดิษฐ� 
3. เจดีย�วัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหน�าเมือง อําเภอเกาะสมุย 
4. เจดีย�วัดถํ้าสิงขร ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม 
5. แหล�งโบราณคดีวัดเวียง และเจดีย�วัดหลง ตําบลพุมเวียง อําเภอไชยา  
6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 
7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
8. เจดีย�วัดแก�ว อุโบสถวัดปาลิไลย� วัดเขานํ้าร�อน และแหล�งโบราณคดี ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา 
9. พระพุทธรูปวัดถํ้าใหญ�เขาประสงค� วัดถํ้าใหญ�เขาประสงค� ตําบลวัง อําเภอท�าชนะ 
10. วัดเขาพระอานนท� อุโบสถและเจดีย� วัดเขาอานนท� ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 
11. แหล�งโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 
12. ถํ้าคูหา ตําบลช�างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ� 
13. วัดนํ้ารอบ ตําบลนํ้ารอบ อําเภอพุนพิน 
14. วัดควนท�าแร� ตําบลทรัพย�ทวี อําเภอบ�านนาเดิม 
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ผลิตภัณฑ/เด3นของจังหวัด 
หอยนางรม ไข�เค็มไชยา ผ�าทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ�จากกระจูด นํ้ามันสุขภาพจากมะพร�าว เงาะ

โรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑ�จากกะลามะพร�าว และอาหารทะเลแปรรูป 

ประเพณี/การละเล3น 
1. ประเพณีชักพระทอดผ�าปbาและแข�งเรือยาว จัดในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 11) 
2. ประเพณีลอยกระทง (ข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12) 
3. ประเพณีวันสงกรานต� 
4. วันสารทเดือนสิบ (รับส�งตายาย) 
5. การทําขวัญข�าว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแม�โพสพเทพแห�งข�าว) 
6. การละเล�น/มหรสพ เช�น มโนราห� หนังตะลุง ลิเกปbา การละเล�นสะบ�า ชกมวย ชนควาย 

โครงสร�างเศรษฐกิจ 
 โครงสร�างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร�ธานี 5 อันดับแรก ได�แก� สาขาเกษตรกรรมสัดส�วน
ร�อยละ 35.35 ได�แก� ยางพารา ปาล�มนํ้ามัน ผลไม�และการ ประมง สาขาอุตสาหกรรมสัดส�วนร�อยละ 
14.02 สาขาการขายส�งขายปลีกสัดส�วนร�อยละ 8.66 สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดส�วนร�อยละ 9.91 
สาขา การขนส�งสัดส�วนร�อยละ 5.37 
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2.1.4  งบประมาณ   จํานวนท้ังส้ิน  73,097,505.08  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

งบบุคลากร  
เงินเดือน 30,974,762.22 
เงินประจําตําแหน�ง 4,092,200.00 
ค�าจ�างประจํา 1,352,960.00 
ค�าจ�างช่ัวคราว 826,094.19 

งบดําเนินการ  
ค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 8,100,076.04 
ค�าสาธารณูปโภค 1,117,861.32 

งบอุดหนุนพ้ืนฐาน  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 23,772,187.31 
ส่ิงประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม� 81,349.00 
ทุนการศึกษา 45,000.00 
อุดหนุนคุณธรรมนําความรู�                                        -   
หารายได�ระหว�างเรียน 150,000.00 

งบรายจ3ายอ่ืน ๆ  
โครงการสร�างอาชีพเพื่อชุมชน 73,641.00 
ค�าเส่ือมราคา (ครุภัณฑ�การศึกษา) 2,511,374.00 

รวม 73,097,505.08 
ท่ีมา  :  งานวางแผนงบประมาณฯ 

ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณรายจ�ายจริง  ป6การศึกษา  2554 
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2.2 สภาพปDจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546   
รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังน้ี  

2.2.1 จํานวนผู�เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําป6การศึกษา  2554   
ดังแสดงในตารางที่ 2  ถึงตารางท่ี 4 
 

ระดับช้ัน 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 155 953 - - 155 953 1,108 
ปวช. 2 83 591 - - 83 591 674 
ปวช. 3 63 624 - - 63 624 687 

รวมระดับ ปวช. 301 2,168 - - 301 2,168 2,469 
ปวส. 1 42 285 2 9 44 294 338 
ปวส. 2 26 219 4 7 33 226 259 

รวมระดับ ปวส. 68 504 6 22 74 526 600 
รวมทั้งหมด 369 2,672 6 22 375 2,694 3,069 

ท่ีมา  :  งานทะเบียน  30  มิถุนายน  2554 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร และเพศ 
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ผู�บริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศกึษา 
ตําแหน3ง 

ผู�บริหาร/คร ู

ข�า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ�า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

สูง
กว

3า 
ป.

ตรี
 

ป.
 ต

รี 

ครู
ผู�ช

3วย
 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ผู�อํานวยการและรองฯ 5 5 - - 1 4 - 5 - - - 1 4 - 
แผนกวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย 6 6 - - - 6 - 2 - 4 - 5 1 - 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 7 5 1 1 - 7 - - - 7 - 4 1 - 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร� 6 4 - 2 - 6 - 1 - 5 - 1 3 - 
แผนกวิชาการบัญชี 11 10 - 1 2 9 - 8 - 3 - 3 7 - 
แผนกวิชาเลขานุการ 7 5 - 2 - 7 - 2 - 5 - 5 - - 
แผนกวิชาการขาย/การตลาด 6 4 - 2 - 6 - 3 - 3 - 4 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 10 4 2 4 3 7 - 5 - 5 - 4 - - 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส� 3 3 - - - 3 - 2 - 1 - 3 - - 
แผนกวิชาการโรงแรม 7 4 - 3 - 7 - 2 - 5 - 4 - - 
แผนกวิชาวิจิตรศิลปf 3 3 - - 3 - - - - 3 - 3 - - 
แผนกวิชาออกแบบ 3 1 - 2 1 2 - 1 - 2 - 1 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ก 2 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - - 1 - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 25 14 3 8 9 16 - 6 - 19 - 7 7 - 
แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 6 1 - 5 1 5 - 2 - 4 - 1 - - 

รวมทั้งหมด 107 70 6 31 20 87 - 40 - 67 - 46 24 - 
ท่ีมา : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2554 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนผู�บริหารและครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหน�ง 
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ฝJาย/งาน 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศกึษา 

ข�า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ�า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ�า

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต�น

หรื
อ 

ต่ํา
กว

3า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว

3า 
ป.

ตรี
 

ฝJายบริหารทรพัยากร            
งานบรหิารงานท่ัวไป 3 1 - 2 - 3 - - - 3 - 
งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานการเงิน 2 1 - 1 - 2 - - 1 1 - 
งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานพัสด ุ 5 - 1 4 2 3 1 - 1 3 - 
งานอาคารสถานท่ี 16 - 7 9 5 11 12 3 - 1 - 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานประชาสัมพันธ� 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

ฝJายวิชาการ            
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานวิทยบริการและห�องสมุด 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานส่ือการเรยีนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

ฝJายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา            
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานแนะแนวฯ 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
งานสวัสดิการฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

ฝJายแผนงานและความร3วมมือ            
งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานความร�วมมือ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานประกันคุณภาพฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานส�งเสรมิผลิตผลฯ 4 - - 4 - 4 - - 4 - - 

รวมทั้งหมด 47 2 8 37 8 39 13 3 8 23 - 
ท่ีมา : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2554 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ และวุฒิการศึกษา 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ซึ่งเป/นท่ียอมรับของสังคม โดยมีระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ และ
นานาชาติ ในรอบป6การศึกษา 2554 มีดังน้ี 

1.   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  ได�รับเกียรติบัตรดังต�อไปน้ี 
  1.1  ได�รับรางวัลชนะเลิศการแข�งขันแกะสลักนํ้าแข็งในงาน  The 4th International 
Collegiate Snow Sculpture Contest  ณ  Habin Engineering University  เมือง  Habin ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่  3 – 6  มกราคม  2555 
 1.2  ได�รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน       
การประกวด  Lip Sing Dancer  ไทยลูกทุ�งระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี  เพื่อคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี  และเข�าร�วมการแข�งขันในงานประชุมทางวิชาการองค�การวิชาชีพใน
อนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาคใต� ครั้งที่  22 ประจําป6การศึกษา 2554 ระหว�างวันท่ี 26 – 30 
ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.3  ได�เข�าร�วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า และวันวชิราวุธ” ประจําป6 2554      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย� รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย�       
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร�ธานี 
 1.4  เป/นหน�วยงานที่ให�ความร�วมมือและสนับสนุนการแข�งขันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ ครั้งท่ี  
24 ระดับภาค ระหว�างวันท่ี  5 – 6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝ6มือแรงงานภาค 11 สุราษฎร�ธานี 
 1.5  ได�รับเกียรติให�ออกแบบและตัดเย็บชุดแฟช่ัน (ชุดฟ.นาเล�) นางแบบโดย  เกรซ – 
กาญจน�เกล�า  ด�วยเศียรเกล�า  ในงาน “อาชีวะ มหัศจรรย�สวนศิลปfแผ�นดินแม�” เน่ืองในวโรกาส 12 สิงหา
มหาราชนี ตัดเย็บโดยนางสาวจิตนา ภิรมย� นางสาวอลิษา แหวนเพ็ชร และนายสหรัฐ นุ�ยเจริญ นักเรียน
นักศึกษาสาขาวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย  ครูผู�ควบคุม คือ ครูณัฐนีย�  ดนูนาถ  ระหว�างวันที่ 9 – 14 
สิงหาคม 2554 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข�างกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
 1.6  ร�วมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต�  ชุดจินตโนรีศรีวิชัย  ในงาน “อาชีวะ  
มหัศจรรย�สวนศิลปfแผ�นดินแม�”  เน่ืองในวโรกาส  12  สิงหามหาราชนี  ระหว�างวันท่ี  9 – 11  สิงหาคม  
2554 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข�างกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล  
แย�มศรี  นายสมโชค  ราชบุรี  และนางสาวพิพย�สุนีร�  เทพทวี  เป/นครูผู�ควบคุมฝyกซ�อม และนักเรียน
นักศึกษา ดังรายช่ือต�อไปน้ี 
1. นางสาวชนกนาถ  ใจเย็น ปวช. 3/1 ลข. 2. นางสาวป.ยะภรณ�  จิตรรัตน� ปวช. 3/1 ลข. 
3. นางสาวภุมมารินทร�  ชัยสิทธ์ิ 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  แก�วเล็ก ปวช. 3/1 ธร. 
9. นางสาวกมลชนก  พูนทรัพย� ปวช. 2 บช. 10. นางสาวจันทร�จิรา  จ�าทอง ปวช. 2 บช. 
11. นางสาวฐิติวรดา  แซ�ด�าน ปวช. 2 บช. 12. นางสาวจันภัทรา รุ�งกิตติคุณ 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 เสือส�อสิทธ์ิ ปวช. 1 วจ. 
17. นายกุศล ผคุณสินธ� ปวช. 2 อผ.   
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2.  ผู�บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับเกียรติบัตร ดังต�อไปน้ี 
 2.1  คุรุสภามอบเกียรติบัตร และเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําป6 2554  

ในฐานะเป/นผู�ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 16  
มกราคม  2555  ณ  โรงแรมไดมอนด�พลาซ�า  จ.สุราษฎร�ธานี  ดังมีรายนามต�อไปน้ี 

1) นางเนาวรัตน�  รัตนพันธ� 9) นางณัฐกาญจน�  ผลผลา 17) นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ�สกุล 
2) นางจิราวรรณ  นวลรอด 10) นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 18) นางสาวนารีรัตน� อู�สกุลวัฒนา 
3) นางจารุวรรณ  อมรกุล 11) นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 19) นางจริยา  มณีโรจน� 
4) นางป.ยะพร  เข็มขาว 12) นางสาวณัฐนีย�  ดนูนาถ 20) นายพฤติพงศ�  วงศ�วรรณา 
5) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 13) นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ 21) นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล 
6) นางวาสนา  วิเชียร 14) นางมาลี  ว�องเกษฎา 22) นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 
7) นางนฤมล  แย�มศรี 15) นางชฎาภรณ�  เฟ|]องฟุ}ง  
8) นางชะอุ�ม  ป=ญญานันท� 16) นางอุบล  เบญจพงศ�  

    2.2  การคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี ตาม
โครงการสังคมไทยช�วยกันคืนครูให�ศิษย�ยกย�อง เชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554 ของสํานักงานอาชีวศึกษา         
สุราษฎร�ธานี และสํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู� และคุณภาพเยาวชน วันที่ 19 กันยายน 2554  
ดังมีรายนามต�อไปน้ี 

1) นางชนัญญา  สุวรรณวงศ� 5) นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ 9) นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ�สกุล 
2) นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 6) นางสาวสยุมพร  แซ�แต� 10) นางสาวนารีรัตน� อู�สกุลวัฒนา 
3) นางกรองกาญจน�  สร�วงชู 7) นางมาลี  ว�องเกษฎา 11) นางจริยาท  ประดิษฐ�ทรัพย� 
4) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 8) นางจริยา  มณีโรจน� 12) นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

 2.3  สํานักงานอาชีวศึกษาภาคใต�  มอบเกียรติบัตรผู�บริหารและข�าราชการครูท่ีมีผลงาน
ดีเด�น ประจําป6การศึกษา 2554  วันที่  30  พฤษภาคม  2554  ดังรายนามต�อไปน้ี 
     1)  ผู�อํานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด�น คือ นางเนาวร ัตน�  รัตนพันธ� 
  2)  รองผู�อํานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด�น คือ นายสุทธิพัฒน� อมรกุล และ   

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
  3)  ผู�บริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือ นางเนาวรัตน�  รัตนพันธ�  นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล 

และนางจิราวรรณ  นวลรอด 
  4) ข�าราชการครูท่ีมีผลงานดีเด�น ในการปฏิบัติงานด�านการประสานความร�วมมือ คือ      

นางจารุวรรณ  อมรกุล 
  5)  ข�าราชการครูที่มีผลงานดีเด�น ในการปฏิบัติงานด�านกิจกรรม คือ นางนฤมล แย�มศรี 
  6)  ข�าราชการครูที่มีผลงานดีเด�น ในการปฏิบัติงานด�านการบริหารจัดการ คือ นางสาว

นารีรัตน�  อู�สกุลวัฒนา 
  7) ข�าราชการครูท่ีมีผลงานดีเด�น ในการปฏิบัติงานด�านการจัดการเรียนการสอน คือ 

นายสามารถ  เนียมมุณี 
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 2.4  ครูผู�สอนสาระการเรียนรู�ดีเด�น ประจําป6การศึกษา 2554 ของสํานักงานอาชีวศึกษา     
สุราษฎร�ธานี และคุรุสภา วันท่ี 22 มิถุนายน 2554 ดังรายนามต�อไปน้ี 

1)  นางชฎาภรณ�  เฟ|]องฟุ}ง  ภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2)  นางอุบล  เบญจพงศ�  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3)  นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
4)  นายธนาวุฒิ  กล�าเวช  ศิลปะ 
5)  นายสามารถ  เนียมมุณี  วิทยาศาสตร� 
6)  นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 2.5  นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล ได�รับเกียรติบัตรผู�ทําคุณประโยชน�ทางด�านการศึกษา ระดับ
จังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สก.สค.) และผู�บังคับบัญชาลูกเสือดีเด�นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.6  นางสาวณัฐนีย�  ดนูนาถ ได�รับคัดเลือก 1 ใน 5 ทีมของครูออกแบบเส้ือผ�า โครงการ 
“เพชรนํ้าหน่ึง”  การอบรมการเรียนการสอนทางด�านเส้ือผ�า ป6 2554 ได�รับการแต�งต้ังเป/นอนุกรรมการ
เทคนิคการแข�งขันฝ6มือคนพิการแห�งชาติ ป6 2554 ประเภทเส้ือผ�าสตรี 

 2.7  นางสาวมณฑา หมื่นชนะ เป/นครูที่ปรึกษาชมรมดีเด�น (ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
และการจัดการทั่วไป) ประจําป6การศึกษา 2554 ในการประเมินหน�วยมาตรฐานองค�การวิชาชีพในอนาคต
แห�งประเทศไทย หน�วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ระดับอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี วันที่ 27  
ธันวาคม 2554  

 2.8  นางชะอุ�ม  ป=ญญานันท� ได�รับแต�งต้ังเป/นคณะกรรมการตัดสินการแข�งขันชุดแฟช่ันสตรี  
ป6 2554 การแข�งขันทักษะอาเซียน ณ อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

 2.9  นางจารุวรรณ  อมรกุล  ได�รับการแต�งต้ังเป/นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาโดยต�นสังกัด ตามคําส่ังของสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 130/2554  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 โดย 
สํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสุราษฎร�ธานี เขต 1 ให�ไปประเมินโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร�ธานี  
วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2554  และโรงเรียนสุราษฎร�เทคโนโลยี วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2554 

 2.10  นางชนัญญา สุวรรณวงศ�  นายธนาวุฒิ  กล�าเวช นายพรสฤษฎ� วีแก�ว ร�วมเป/น
คณะกรรมการการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษาภาคใต� 
ครั้งที่ 4 จัดครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2554 จ.นครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 -  
9 มกราคม 2555 จ.สงขลา และครั้งที่ 3 วันท่ี 3 – 24 กุมภาพันธ� 2555 จ.ป=ตตานี   
 2.11  ครูผู�จัดทําแผนการจัดการเรียนรู� ประจําป6การศึกษา 2554  มีรายนามดังต�อไปน้ี 

2.11.1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
1) นางชะอุ�ม  ป=ญญานันท� 6) นายสมจิต  แข�งขัน 11) นางชนานิศ  มีพฤกษ� 
2) นางสาวจิระพันธ�  เกียรติพันธ� 7) นางกัญญ�พิดา  สุขสง 12) นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล 
3) นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ�สกุล 8) นางนพรัตน�  สุวรรณรัตน� 13) นางอรอนงค�  แซ�ล่ิม 
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� อู�สกุลวัฒนา 52) นายทิฐิกร  บุญเช้ือ 
17) นางป.ยาภรณ�  ก้ันเกตุ 35) นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 53) นางสาวโสภา อัยสุวรรณ� 
18) นางสุนทรี  แข�งขัน 36) นางจริยา  มณีโรจน� 54) นางสาวโศจิกานต  ปานดี 
19) นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ� 37) นางวาสนา  วิเชียร 55) นางป=ญจวรรณ อ�อนหวาน 
20) นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ 38) นางสาวเยาวพร  สุขพรมา 56) นางสาววราภรณ�  เยาว�แสง 
21) นางสาวสยุมพร  แซ�แต� 39) นายสมโชค  ราชบุรี 57) นางสาวอรุณวรรณ พันธ�ครุฑ 
22) นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ 40) นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 58) นางสาวจิตติมา  เกลาเกล้ียง 
23) นางอรทัย  เมืองแมน 41) นางสาวธารวิมล  ใจตึง 59) นางมนัสนันท�  จันทร�ส�งแสง 
24) นางสุจวน  แข�งขัน 42) นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ� 60) นายพรสฤษฎ�  วีแก�ว 
25) นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 43) นางฤดี เพชรมณี 61) นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 
26) นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ 44) นางสาวพัชรนันท�  อาจหาญ 62) นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา 
27)นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี 45) นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ 63) นายแสนดี  เบญจพงศ� 
28) นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ 46) นางกรองกาญจน�  สร�วงชู 64) นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย� 
29) นางนงลักษณ�  เรียบร�อย 47) นางสุมนัส  คล�ายเพชร 65) นางสาวสุพิชญา  รักแดง 
30) นางอุบล  เบญจพงศ� 48) นางนพลักษณ� จุลภักด์ิ 66) น.ส.เครือวัลย� วัฒนาทิพยธํารงค� 
31) นายสมพร  สวัสดิรักษ� 49) นางสาวมลทิพย�  เค�ายวนผ้ึง 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�  ก�อวนิช  
2) นางสาวเอ้ือมพร  จันทร�แก�ว 4) นางสาวชนันณัตถ� พรหมหิตาทร  

2.11.3  เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
1) นางสาวศุลีพงศ�  ชํานาญเนตร 8) นางป.ยะพร  เข็มขาว 15) นายศุภกิจ  ภูวรกิจ 
2) นางสุวิมล  ศรีแสง 9) นางสาวสาธินี  ต�ออาวุธ 16) นายอนุศาสน�  มีนุ�น 
3) นางน่ิมนวล  จงทอง 10) นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย 17) นายทวี  โยธาปาน 
4) นางสาวณัฐนีย�  ดนูนาถ 11) นางสาวนาขวัญ จันทร�จํารัส 18) นายวิรวัฒน�  พัฒนนนท�สิริ 
5) นางนฤมล  แย�มศรี 12) นายธีรพล  ทองเพชร 19) นางสาวศิริรัตน�  เลิศสนเมธากุล 
6) นางเบญจมาศ  ช�วยดํารงค� 13) นายสามารถ  เนียมมุณี  
7) นายจักรกฤษณ�  ภู�ทอง 14) นายอรรถวุฒิ  บุญทวี  

 2.12  การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (ส�วนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 
ประจําป6 พ.ศ. 2554 มีผู�สอบได�ดังน้ีคือ 
  1) ธรรมศึกษาช้ันเอก ได�แก� นางจารุวรรณ อมรกุล ครู คศ.3 และนางอุบล เบญจพงศ�    

ครู คศ.3  
  2) ธรรมศึกษาช้ันโท ได�แก� นายสุทธิพัฒน� อมรกุล รองผู�อํานวยการฯ และนางนฤมล 

แย�มศรี ครู คศ.2  
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  3) ธรรมศึกษาช้ันตรี ได�แก� นางป.ยะพร  เข็มขาว ครู คศ.2 นายชูศักด์ิ บุญพร�อม 
พนักงานขับรถ นางสาวสยุมพร แซ�แต� พนักงานราชการ (ครู) นางสาวธารวิมล ใจตึง  
ครูจ�างสอน และนางธัญดา  ทิพย�น�อย เจ�าหน�าที่งานพัสดุ 

 2.13  การจัดทําคํารับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อเป/นทรัพย�สินทางป=ญญา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําป6การศึกษา 2554 ในระหว�างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ� จ.ประจวบคีรีขันธ� ได�แก� ครูผู�มีผลงานส่ิงประดิษฐ� ดังน้ี 

 1) นายสามารถ เนียมมุณี “นมถ่ัวเหลืองชนิดผงที่มีส�วนผสมของจมูกข�าวสังข�หยด” 
 2) นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ�สกุล  “กะป.หวาน” 
 3) นางชนัญญา  สุวรรณวงศ�  “การออกแบบผลิตภัณฑ�เก�าอ้ี” 

 2.14  โครงงานวิทยาศาสตร� ส่ิงประดิษฐ�คนรุ�นใหม� มีดังน้ี 
2.14.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�อาชีวศึกษา – เอสโซ� ระดับภาคใต� ครั้งท่ี 21 

ประจําป6 2554 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต� และ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ� ได�รับรางวัลดังน้ี 

1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญ�าหวานผง” 
ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวกรรณิกา  ศรีชู  นางสาวขวัญฤทัย  พัฒน�แก�ว  และนางสาวสุภารัตน�  พะยุหะ 
ช้ัน ปวช. 3/2 การบัญชี  ครูผู�ควบคุม คือ นายสามารถ  เนียมมุณี  นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี  และ
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ� 

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเปรียบเทียบคุณภาพแป}งกล�วย” ผู�เข�าแข�งขัน 
ได�แก� นางสาวอมรรัตน� บุญฤทธ์ิ นางสาวรัตนา จะตุเทน และนางสาวกนกวรรณ เทพธัญญ� ช้ัน ปวส. 1 
อาหารและโภชนาการ  ครูผู�ควบคุม  คือ  นายธีรพล  ทองเพชร  นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  และ    
นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ�    

2.14.2  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�อาชีวศึกษา – เอสโซ� ระดับชาติ ครั้งท่ี 21 
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ ประจําป6 2554 วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2554 ณ   
ศูนย�แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ได�รับรางวัลดังน้ี  

1)  รางวัลชนะเลิศ “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญ�าหวานผง” ผู�เข�าแข�งขัน 
ได�แก� นางสาวกรรณิกา ศรีชู นางสาวขวัญฤทัย พัฒน�แก�ว และนางสาวสุภารัตน� พะยุหะ ช้ัน ปวช. 3/2 
การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา  สุวรรณวงศ� 

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเปรียบเทียบคุณภาพแป}งกล�วย” ผู�เข�าแข�งขัน 
ได�แก� นางสาวอมรรัตน�  บุญฤทธ์ิ  นางสาวรัตนา จะตุเทน และนางสาวกนกวรรณ เทพธัญญ� ช้ัน ปวส. 1 
อาหารและโภชนาการ ครูผู�ควบคุม คือ นายธีรพล  ทองเพชร  นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  และนางสาว
วิลัยวรรณ  พรหมรักษ� 

2.14.3  การประกวดส่ิงประดิษฐ�คนรุ�นใหม� ระดับภาคใต�  ป6การศึกษา 2554 ระหว�าง
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2555 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ� จ.สงขลา  
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1)  รางวัลเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ�ประเภทผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป “ผงปรุงรสแกง
เลียง”   ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวกรรณิกา  ศรีชู  นางสาวขวัญฤทัย  พัฒน�แก�ว  นางสาวสุภารัตน�   
พะยุหะ นางสาวนํ้าทิพย�  พรหมหีต  นางสาวปาริฉัตร  นุ�ยแดง  นางสาววรารัตน�  นิลราย  และนางสาว 
อาทิตญา  โชติชุติ ช้ัน ปวช. 3/2 การบัญชี  ครูผู�ควบคุม คือ นายสามารถ  เนียมมุณี  นางสาวสุกัญญา  
ฤทธิมนตรี  และนางชนัญญา  สุวรรณวงศ� 

2)  รางวัลเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ�ประเภทผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป “คุกก้ีลูกกระ”       
ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาววิไลวรรณ  ฤกษ�มีชัย  นางสาวศิริลักษณ�  สุขขัง  และนางสาวอัจฉรา  เกตแก�ว 
ช้ัน ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวสยุมพร แซ�แต� นางมาลี ว�องเกษฎา และ
นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ   

3)  รางวัลเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ�ประเภทผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป “ผลิตภัณฑ�ขัดผิว
จากกากกาแฟ” ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวกฤษณา  ขวานบุตร  นางสาวนันทิยา  ขุ�ยด�วง  นางสาววรรณภา 
กรุงแก�ว และนางสาวศุภกานต� หอมทอง ช้ัน ปวช. 3/1 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นางวราภรณ�  เยาว�แสง  
นายธีรพล  ทองเพชร  และนายสามารถ  เนียมมุณี 

4)  รางวัลเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ�ประเภทผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป “ผลิตภัณฑ�กรุปกรอบ
แป}งเผือก” ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวพรกมล ฤทธิกล นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมชาติ นางสาวเกศรา 
แก�วกระจ�าง นางสาวณัฏสิญา หวันมุดา นางสาวณัฐพร บัวทอง นางสาวลลิดา จารุปกรณ�  นางสาวสุดาวดี 
บัวทองคํา และนายอรรถพล ช�วยแก�ว ช้ัน ปวช. 2/1 อาหารและโภชนาการ ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวสุภาวดี 
เสมอมาศ นางมาลี ว�องเกษฎา นางสาวสยุมพ แซ�แต� และนางสาวศุภนา เฉลิมพงศ�   

5)  รางวัลชมเชย ส่ิงประดิษฐ�ประเภทภูมิป=ญญาสร�างสรรค�เศรษฐกิจ “คันธารราฐโคมไฟ
จากหญ�าแฝก” ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวธวัลหทัย แล�งง้ิว นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ� นางสาวปลิตา ทองหวาน 
นางสาวธัญวรัตน� งามลํายอง นางสาวณัฏฐาภรณ�  ธีรพิสิทธ์ิ นางสาวพนารัตน� เพชรทอง นางสาวจริยา      
ปาเครือ นางสาวปณิสรา หนูหีต และนางสาวจารุวรรณ พละเลิศ ช้ัน ปวช. 2 คอมพิวเตอร� กราฟ.ค  และ
นายศิระ ประเสริฐศักด์ิ ช้ัน ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ�    
นายธีรพล  ทองเพชร นายสามารถ  เนียมมุณี นางสาวนาขวัญ  จันทร�จํารัส และนายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ 

6)  รางวัลชมเชย ส่ิงประดิษฐ�ประเภทภูมิป=ญญาสร�างสรรค�เศรษฐกิจ “ผลิตภัณฑ�จาก
ธูปฤาษี” ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวจุไรรัตน�  พัฒนภากรณ� นางสาวอรุณรัตน�  ใจสบาย นางสาว
อภิญญา ต้ังเจริญลาภ และนางสาวสุทธาสินี สุทธินิยม ปวส. 1 คหกรรม ครูผู�ควบคุม คือ นางอุบล  
เบญจพงศ�  นายธีรพล  ทองเพชร  นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ�สกุล  และนางสาวยุภาวรรณ  ใสดํา 

2.14.4  การนําเสนอผลงานวิจัยแห�งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 
ระหว�างวันท่ี  26 – 30  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนย�ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร�  เซ็นทรัลเวิร�ล      
ราชประสงค� กรุงเทพมหานคร ผลงานที่ได�เข�าร�วมนําเสนอมีดังต�อไปน้ี 

1) “การพัฒนาผลิตภัณฑ�ผงปรุงรสแกงเลียง” ผู�นําเสนอคือ นายสามารถ เนียมมุณี   
2) “โคมไฟโทงเทงจากใบหญ�าแฝก” ผู�นําเสนอคือ นางชนัญญา  สุวรรณวงศ� 
3) “คุกก้ีข้ีมอด” ผู�นําเสนอคือ นางมาลี  ว�องเกษฎา  
4) “การพัฒนาผลิตภัณฑ�จากธูปฤาษี” ผู�นําเสนอคือ นางอุบล  เบญจพงศ� 
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2.15  ผลงานท่ีได�รับการคัดเลือก “การพัฒนาผงปรุงรสแกงเลียงจากใบหญ�าหวานผง” ใน
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป6 2555 วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ� 2555 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ ผู�นําเสนอคือ นายสามารถ  เนียมมุณี  

 2.16 การแข�งขัน The 2012 Habin International Collegiate Snow Sculpture 
Contest ณ Habin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน “การแข�งขันแกะสลัก
หิมะ” ระดับนานาชาติ ระหว�างวันที่ 3 – 6 มกราคม 2555 ได�รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote        
รองชนะเลิศอันดับ 2 The Third Prize และได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณจากผู�ว�าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นายจตุพร  วีระพันธุ�  นายจักรพงศ�  เทพทอง  นายภาคภูมิ สุวรรณโณ และนายวรพจน� 
ล�องพริก ช้ัน ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม คือ นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา       

 2.17  รางวัลชนะเลิศ  ส่ิงประดิษฐ� “กระเป�าเอนกประสงค� 2 in 1” รายการสมรภูมิไอเดีย  
ไทยทีวีสีช�อง 3  ได�รับทุนการศึกษา จํานวน  10,000  บาท  ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาววิภัทรา  สุศรี  
และนายจตุพร  วีระพันธุ�  ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา   

2.18 งานเทศกาลเมืองคนดี , 54 สหกรณ�สุราษฎร�ธานี วันท่ี 17 กรกฎาคม 2554            
ณ  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ได�รับรางวัลดังน้ี 

1)  รางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงาน “ภาชนะสารพัดประโยชน�” ประเภทบุคคลท่ัวไป การแข�งขัน
ประดิษฐ�ของที่ระลึกชุมชน  ครูเข�าแข�งขัน คือ นายพรสฤษฎ�  วีแก�ว   

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่ือผลงาน “หอยสารพัดนึก” ประเภทนักเรียนนักศึกษา 
การแข�งขันประดิษฐ�ของท่ีระลึกชุมชน ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวสุดารัตน� เพชรกูล นางสาวหน่ึงฤทัย ฮวดช�วย  
และนางสาวฐณาภรณ�  จิรรัตน�สุนทร ช้ัน ปวช. 3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นายพรสฤษฎ�  วีแก�ว 
และนายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ  

3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ช่ือผลงาน “ชีวิตชาวเรือ” ประเภทภาพวิถีชีวิต การแข�งขัน
ภาพถ�ายเพื่อการท�องเที่ยว “สะพายกล�อง ท�องเมืองคนดี” ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวนํ้าทิพย�  ปานมาศ ช้ัน 
ปวช. 3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นายพรสฤษฎ�  วีแก�ว และนายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ 

 2.19  กรมส�งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด คัดเลือก
บุคลากร และหน�วยงานเข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค�ายการ�ตูนวัฒนธรรมไทย เฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา        
(4 ภูมิภาค) ประจําป6 2554 ระหว�างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู�เข�าร�วม 
จํานวน  9  คน  ได�แก� นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา  ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลปf  นายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ     
ครูแผนกวิชาออกแบบ นักศึกษา นายบุญฤทธ์ิ  พรหมพุฒิ  นายพรนรินทร�  พุ�มอินทร� ช้ัน ปวส. 1 
คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  นางสาววิภัทรา  สุศรี  ช้ัน  ปวช. 2  วิจิตรศิลปf  นางสาวธัญวรัตน�  งามลํายอง        
ช้ัน ปวช. 2 ออกแบบ และนางสาวสกุลรัตน�  บุญทอง ช้ัน ปวส. 2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค 

2.20  รางวัลที่  2  ประเภทเยาวชน สาขา กราฟ.คดีไซน�  การแข�งขันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ  
คร้ังที่  24  ระดับภาคใต�  วันท่ี  5 – 6  สิงหาคม  2554  ณ  สถาบันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ  ภาคท่ี  11      
จ.สุราษฎร�ธานี  ผู�เข�าแข�งขัน  คือ  นายศิระ ประเสริฐศักด์ิ ช้ัน ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  ครูผู�ควบคุม 
คือ นางสาวจันทิมา  ช�วยพิทักษ�  และนางสาวนาขวัญ  จันทร�จํารัส   
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 2.21  รางวัลท่ี  1  ผู� เข�าแข�งขัน  คือ นางสาวกาญจนาพร  ไชยชนะ  ช้ัน ปวช. 3         
การโรงแรม  และรางวัลที่  2  นางสาวผุสดี  แก�วเล็ก  ช้ัน ปวช. 3 การโรงแรม  ในการแข�งขันฝ6มือ
แรงงานแห�งชาติ คร้ังที่ 24 ระดับภาค  ประเภทเยาวชน  สาขาบริการอาหารและเครื่องด่ืม ของสถาบัน
พัฒนาฝ6มือแรงงานภาค 11 สุราษฎร�ธานี ระหว�างวันที่  5 – 6  สิงหาคม  2554  ครูผู�ควบคุม คือ 
นางสาวโศจิกานต  ปานดี   

 2.22  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการ “ภูมิพลมหาราชากับการพัฒนา
ประเทศ” ประเภทประชาชนท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย ระหว�างวันที่  29 
พฤศจิกายน – 3  ธันวาคม  2554  ผู�เข�าแข�งขันเป/นนักศึกษา ช้ัน ปวส. 1 การโรงแรมและบริการ ได�แก�  

1) นางสาววาสนา  แซ�เซ�ง 4) นางสาวผกามาส  แก�วสุข 7) นางสาวกนกวรรณ  เซ่ียงฉิน 
2) นายกฤษณะ  บุญเกษม 5) นางสาวป.ยะมาต พุทธรักคิด 8) นางสาวอรรถภรณ�  แก�วเกล้ียง 
3) นางสาวสิริขวัญ  ศรีขวัญ 6) นางสาวธิดารัตน�  แสงมณี 9) นางสาววราภรณ�  แจ�งชัด 

ครูผู�ควบคุม คือ นางอุบล  เบญจพงศ� นางมนัสนันท�  จันทร�ส�งแสง  และนางสาวจิตติมา  เกลาเกล้ียง 
 2.23  รางวัลเหรียญเงิน ในการแข�งขันทําบัญชีด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป Smart Biz ระดับ

อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย บมจ.คริสตอลซอฟท� และสํานักงานอาชีวศึกษา วันที่ 20 
มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร  ผู�เข�าแข�งขัน  คือ นางสาวพรรณวดี  
หมานเหตุ  และนางสาวจิตติมา  แป}นปล้ืม ปวส. 2 การบัญชี  ครูผู�ควบคุม  คือ นางวาสนา  วิเชียร   

 2.24  การแข�งขัน “ทักษะทางด�านการบัญชี” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ  
การจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป6การศึกษา 2554  ได�รับรางวัลดังน้ี  
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ผ ู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวรุ�งนภา  ประพันธ�บัณฑิต ช้ัน ปวช. 3/1 การบัญชี  
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช.  ผ ู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวขวัญฤทัย  แก�วพิทักษ� ช้ัน ปวช. 3/2 
การบัญชี 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.  ผ ู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวจินดารักษ�  ทองใบใหญ�    
ช้ัน ปวช. 3/3 การบัญชี  4) รางวัลชนะเลิศ  ระดับ  ปวส.  ผ ู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวพรรณวดี  หมานเหตุ  
ช้ัน ปวส. 2/1 การบัญชี 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. ผ ู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวอธิยา สมมาศ 
ช้ัน ปวส. 2/2 การบัญชี  ครูผู�ควบคุม คือ นางณัฐกาญจน�  ผลผลา นางสาวนารีรัตน� อู�สกุลวัฒนา และ       
นางวาสนา  วิเชียร  
 2.25  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทส่ิงทอ ประจําป6 2554 การออกแบบชุด
ผลิตภัณฑ�บนโต�ะอาหาร รับถ�วยรางวัลจากพระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ภายใต�
โครงการฝ}ายทอใจ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย�ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค�การมหาชน) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  วันที่  24  กรกฎาคม  2554  ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวเกษกนก  ชลมุณี และ
นางสาวสุพรรณี  แซ�ต้ัง  ปวส. 2  ผ�าและเคร่ืองแต�งกาย  ครูผู�ควบคุม  คือ  นางสาวณัฐนีย�  ดนูนาถ     

 2.26  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข�งขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
(แอนนิเมช่ัน) การแข�งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรมระดับจังหวัด  ผู�เข�าแข�งขัน คือ นายสุทธิเกียรติ  ชูทอง 
นายศิระ  ประเสริฐศักด์ิ  และนางสาวจารุวรรณ  พละเลิศ ช้ัน  ปวส.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  ครูผู�ควบคุม  
คือ  นางสาวจันทิมา  ช�วยพิทักษ�     

 2.27  รางวัลนักเรียนดีเด�น ด�านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ประจําป6 พ.ศ. 2554     
จากธนาคารออมสิน  นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัย คือ นางสาววนิดา  บุญเพิ่ม  ช้ัน ปวส. 2/1 การบัญชี   
ครูผู�ดูแล  คือ นางนฤมล  แย�มศรี   
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 2.28  การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ในวันที่ 13 ธันวาคม 
2554 เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข�าร�วมแข�งขันระดับภาคต�อไป มีดังต�อไปน้ี 

1)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นายเจสซีส�  
โลมายมพุก ช้ัน ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม คือ นางกรองกาญจน�  สร�วงชู และคณะครูกลุ�มวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคน 

2)  รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันพูดสาธิต ผู� เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาววรรณระวี        
ทิพย�ประพัทร�กุล  ช้ัน ปวช. 3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นาง กรองกาญจน�  สร�วงชู และคณะครูกลุ�มวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคน 

3)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดเพลงสากลหญิง ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวจิรารัตน� 
มัฏฐารักษ� ปวช. 3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กล�าเวช 

4)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดร�องเพลงลูกทุ�งชาย,เพลงสากลชาย และเพลงไทยสากลชาย
ผู�เข�าแข�งขัน คือ นายกุศล ผคุณสินธ� ปวช. 2 ออกแบบเส้ือผ�า ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กล�าเวช 

5)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดร�องเพลงลูกทุ�งหญิง ผู�แข�งขันคือ นางสาวฟารีดา สมจิตร� 
ปวช.1 การขาย ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

6)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟลค�ซอง ผู�แข�งขันคือ นายฐัธญพงศ� กุญชร นายวัชระพล  
เมฆมูสิก นายราชันย� ชนะกิจ และนายคเณศ หลักป=ญญา ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ 
นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

7)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นายยศวิน แซ�ฉิ่ง ปวส.
2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และนางสาวพิมพ�ชนก วิโรจน� ปวช.2/1 การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นางนงลักษณ� 
เรียบร�อย และนางสาวมณฑา หมื่นชนะ 

8)  รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip Sing Dancer ไทยลูกทุ�ง ผู�แข�งขัน ได�แก� นาย
วิทยา มณีน�อย นางสาวอุมาพร ขุนพรหม นางสาวพฤกษา โห�สิริ นางสาวดาราวดี แก�วมหาวงศ� นางสาว
นฤมล ทิมทอง นางสาวปวีณ�สุดา กาญจนธานี นางสาว นิภาธร จินทะโร นางสาวศิริรักษ� คงทอง ปวช.
1/2  คอมพิวเตอร�ธุรกิจ และนางสาวปภาวดี กาญจนธานี ปวช.1/3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ครูผู�ควบคุม คือ 
นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย  

9) รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Lip Sing Dancer ไทยลูกทุ�ง ผู�เข�า
แข�งขัน ได�แก� นางสาวกนกวรรณ ชูศรี นายกนกพงศ� ผ�านคุ�ม ปวช.1 การโรงแรม(ทวิภาคี) นายเอนกพงศ� 
ทองศรี ปวช.2 ออกแบบเส้ือผ�า นายวัชรพงษ� เจริญผล ปวช.2/3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นายมีสิน สอนประสม 
ปวช.2 ตัดเย็บเส้ือผ�า นางสาวจันภัทรา รุ�งกิตติคุณ ปวช.1/1 การบัญชี นางสาวฟารีดา สมจิตร� ปวช.1/1 
การขาย และนางสาวเสาร�วดี สิทธิสาร ปวช.2/3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ครูผู�ควบคุมคือ นางจารุวรรณ อมรกุล 

10)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทยประเภทขิม ผู�แข�งขันคือ นาย
วิทยา มณีน�อย ปวช.1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  

11)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย  ประเภทขลุ�ย ผู�แข�งขัน  คือ 
นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.1 การโรงแรม(ทวิภาคี) ครูผู�ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล และ
นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย 

12)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอ�าน ผู�แข�งขันคือ นายณัฐพล โต�ะแอ 
ปวส.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ครูผู�ควบคุมคือ นางจารุวรรณ อมรกุล 
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13)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันตอบป=ญหาประวัติศาสตร� ผู�เข�าแข�งขัน คือ 
นางสาววนิดา  จิตอารี  และนางสาววนิดา  แก�วรักษา ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ ครูผู�ควบคุม คือ 
นางอุบล  เบญจพงศ� 

14)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การเขียนแผนธุรกิจ” วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 ณ 
วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร�ธานี ผู�เข�าร�วมแข�งขัน ได�แก� นายยุทธนา เพ็ชรชู ช้ัน ปวส. 2/1 
การบัญชี นายสุพจน�  นวลช�วย นางสาวศันสนีย�  ประชานิยม  และนางสาวชนันพร  เข็มทอง ช้ัน ปวส. 2 
การตลาด และนางสาวสาวิตรี  เพชรศรี ช้ัน ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวเสมอใจ  
นวลศรี  และนางจริยาท  ประดิษฐทรัพย� 

15)  การประกวดมารยาทไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
ในวันศุกร�ที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี มีดังน้ี 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา ผลการประกวด 
1. นายยศวิน  แซ�ฉ่ิง ปวส.2 คตฟ. ครูจันทิมา ช�วยพิทักษ� รางวัลชนะเลิศ 
2. นางสาวพิมพ�ชนก  วิโรจน� ปวช.2/1 บช. ครูกรองกาญจน� สร�วงชู 
3. นายณัฎฐพล  ศรีสุวรรณ ปวช.1/2 คต. ครูจีรวรรณ  ศรีวิลัย รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 4. นางสาวนฤมล  ทิมทอง ปวช.1/2 คต. ครูจีรวรรณ  ศรีวิลัย 
5. นายโสภณัส  แซ�ฝ}า ปวช.1/3 คต. ครูสุพัตรา  เมืองฤกษ� รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 6. นางสาวนันทกานต� ชาติเช้ือ ปวช.1/3 คต. ครูสุพัตรา  เมืองฤกษ� 
7. นายมานินทร�  จรอนันต� ปวช.2/1 คต. ครูอรอนงค�  แซ�ล่ิม รางวัลชมเชย 
8. นางสาวประภัทรสร เต็มวิจิตร� ปวช.2/1 คต. ครูอรอนงค�  แซ�ล่ิม 
9. นายศุภกร  ดุลยพิชช� ปวช.3/3 ธร. ครูมนัสนันท� จันทร�ส�งแก�ว 
10. นางสาวป.ยวรรณ  ทองใหม� ปวช.3/3 ธร. ครูมนัสนันท� จันทร�ส�งแก�ว 

 2.29  การประชุมทางวิชาการองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาคใต�   
คร้ังที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2554 ระหว�างวันท่ี 26 – 30 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช     
มีรายการแข�งขันดังน้ี   

2.29.1   การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ได�รับรางวัลดังน้ี 
1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ Thai Fusion Set ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน 

ได�แก� นายศุภวัทน�  ถาวรสังข�  นายสงกรานต�  กลับสังข�ทอง  และนายอักษรชัย  ศรีสุข ช้ัน ปวช. 2/2 
อาหารและโภชนาการ ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวชนันณัตถ�  พรหมหิตาทร   

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะ พานขันหมากพานขันหมั้น (แหวน) ระดับ 
ปวส. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวพิมพิลัย  สารกลับ และนางสาวกิตติญา  อิลพัฒน� ช้ัน ปวส. 2 คหกรรม 
นางสาวเนตรนภา  ปราศจาก  และนางสาวสุนิสา  อินทฤกษ�  ช้ัน ปวส. 1 คหกรรม ครูผู�ควบคุม  คือ  
นางรังสิมา  บุญมีชัย   

3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ พุ�มประดิษฐ�จากผ�าสําหรับตกแต�งสถานท่ี 
ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นายนภดล พงศ�ประดิษฐ� นางสาววิริษฐา ทองศรี นางสาวพรทิพย� ยิลาพงศ�  
นางสาวกรรณิกา  ธรรมเจริญ  และนางสาวนันทนา  วุฒิ  ช้ัน ปวช. 3/1 คหกรรม ครูผู�ควบคุม คือ    
นางป.ยาภรณ�  ก้ันเกตุ 
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4)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ เส้ือคลุมสตรีแขนยาว ระดับ ปวส. ผู�เข�า
แข�งขัน ได�แก� นางสาวเกษกนก  ชลมูณี  และนางสาวสุพรรณี  แซ�ต้ัง  ช้ัน ปวส. 2 ผ�าและเครื่องแต�งกาย 
ครูผู�ควบคุม คือ นางชะอุ�ม  ป=ญญานันท� 

5)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ เส้ือผ�าเด็กอายุ 3 – 5 ขวบ ระดับ ปวช. ผู�เข�า
แข�งขัน ได�แก� นายสหรัฐ  นุ�ยเจริญ และนางสาวจันทัปปภา แสงอาวุธ ช้ัน ปวช. 3 ผ�าและเคร่ืองแต�งกาย ครูผู�
ควบคุม คือ นางสาวจิระพันธ�  เกียรติพันธ� 

6)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การบัญชีด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร� ระดับ 
ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวขวัญฤทัย พัฒน�แก�ว ช้ัน ปวช. 3/2 การบัญชี และนางสาวป=ทมา เชียรเลิศ  
ช้ัน ปวช. 3/1 การบัญชี  ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวเยาวพร  สุขพรมา 

7)  รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะ การบัญชีด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร� ผู�เข�าแข�งขัน 
ได�แก� นายกิตติศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ  และนางสาวพรรณวดี  หมานเหตุ  ครูผู�ควบคุม  คือ นางวาสนา  วิเชียร   

8)  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการวาดภาพ (หุ�นน่ิง) 
ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวณัฐกานต�  ยกย�อง ช้ัน ปวช. 1 ออกแบบ และนางสาวดรัณรัตน�     
แสงตระกร ช้ัน ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

9)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ จิตรกรรมสีนํ้า (หุ�นน่ิง) ระดับ ปวส. ผู�เข�าแข�งขัน 
คือ นายบุญฤทธ์ิ  พรหมพุฒิ ช้ัน ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา 

10)  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ จิตรกรรมไทย ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวณัฐนรี  กองกุล  
และนายสมยศ  เสือส�อสิทธ์ิ  ช้ัน ปวช.1 วิจิตรศิลปf  ครูผู�ควบคุม คือ นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

11)  รางวัลชมเชย ทักษะ การออกแบบบรรจุภัณฑ� ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� 
นางสาววรางคณา  หีตเพ็ง ช้ัน ปวช. 3 ออกแบบ นางสาวธัญวรัตน�  งามลํายอง ช้ัน ปวช. 2 ออกแบบ 
และนางสาวชุติมา  จีนะดิษฐ� ช้ัน ปวช. 2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นายพรสฤษฎ�  วีแก�ว 

12)  รางวัลชมเชย ทักษะ การวาดภาคประกอบเรื่อง ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� 
นางสาวกนกวรรณ  ขวัญเรียง ช้ัน ปวช. 1 ออกแบบ และนางสาวณัฎฐาภรณ�  ธีรพิสิฐ ช้ัน ปวช. 2 
ออกแบบ ครูผู�ควบคุม คือ นายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ   

13)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การเขียนภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ผู�เข�า
แข�งขัน ได�แก� นายภาคภูมิ สุวรรณโณ และนางสาววิภัทรา สุศรี ช้ัน ปวช. 2 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม  คือ 
นายธนาวุฒิ  กล�าเวช  

14)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การวาดภาพบุคคลด�วยคอมพิวเตอร� ระดับ 
ปวส.  ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวสุดารัตน�  เพชรกูล  และนางสาวสิริมา  เก้ือสกุล นายพันธุ�พงษ�  
วัชรสินธุ�  และนายธีรยุทธ  จันทร�สุข ช้ัน ปวส. 2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวนาขวัญ 
จันทร�จํารัส 

15)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ ออกแบบภาพเคล่ือนไหว (Animation)     
ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก�  นายสุทธิเกียรติ  ชูทอง  ช้ัน  ปวส. 1  คอมพิวเตอร�กราฟ.ค นางสาวธวัลหทัย  แสงง้ิว  
ช้ัน  ปวช. 2  คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  และนายศิระ  ประเสริฐศักด์ิ  ช้ัน ปวส. 1/1  คอมพิวเตอร�กราฟ.ค             
ครูผู�ควบคุม คือ นางชนัญญา  สุวรรณวงศ�   
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16)  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การออกแบบโปสเตอร�
ด�วยคอมพิวเตอร� ผู�เข�าแข�งขัน นางสาวปลิตา  ทองหวาน และนางสาว  สุดารัตน�  เพชรกูล ช้ัน ปวส. 2 
คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวจันทิมา  ช�วยพิทักษ� 

17)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การแข�งขันจัดทําและนําเสนองานการนํา
เที่ยว ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวธิพาพร มีป.]น และนางสาวแววตา มัฏฐารักษ� ช้ัน ปวช. 3/1 การโรงแรม  
ครูผู�ควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ  อ�อนหวาน  และนางสาวจิตติมา  เกลาเกล้ียง 

18)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การผสมเครื่องด่ืม (หญิง) ระดับ ปวช. ผู�เข�า
แข�งขัน ได�แก� นางสาวกาญจนาพร  ไชยชนะ ช้ัน ปวช. 3/1 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวอรุณวรรณ  
พันธ�ครุฑ  และนางวราภรณ�  เยาว�แสง 

2.29.2  การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ได�รับรางวัลดังน้ี 
1)  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ  ผู�เข�าแข�งขัน  ได�แก�     

นายเจสซีส�  โลมายมพุก ช้ัน ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผู�ฝyกซ�อม คือ นางกรองกาญจน�  สร�วงชู  และคณะครู
กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� 
นางสาววรรณระวี  ทิพย�ประพัทธ�กุล  ช้ัน ปวช. 3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุมฝyกซ�อม คือ นางกรองกาญจน�    
สร�วงชู  และคณะครูกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษทุกคน  

3)  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร�องเพลงสากลหญิง ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� 
นางสาวจิรารัตน�  มัฏฐารักษ� ช้ัน ปวช. 3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุมฝyกซ�อม คือ นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

4)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดร�องเพลงลูกทุ�งชาย เพลงสากลชาย และเพลงไทย
สากลชาย ผู�เข�าประกวด คือ นายกุศล  ผคุณสินธ� ช้ัน ปวช. 2 ออกแบบเส้ือผ�า ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ  
กล�าเวช 

2.30  การประชุมทางวิชาการองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับชาติ 
ประจําป6การศึกษา 2554 ระหว�างวันท่ี 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ� 2555 ณ จังหวัดระยอง มีรายการ
ต�อไปน้ี 

2.30.1  การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ได�รางวัลดังน้ี 
1)  รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง การแข�งขันพุ�มประดิษฐ�จากผ�าตกแต�งสถานท่ี

เพื่อความสวยงาม ระดับ ปวช. ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นายนภดล  พงษ�ประดิษฐ�  นางสาววิริษฐา  ทองศรี  
นางสาวกรรณิกา ธรรมเจริญ นางสาวพรทิพย� ยิลาพงษ� และนางสาวนันทนา วุฒิ ช้ัน ปวช. 3 คหกรรม
การผลิต ครูผู�ควบคุม คือ นางธนภร  ฤทธิเกษม และนางป.ยาภรณ�  ก้ันเกตุ   

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข�งขันทักษะวิชาชีพ การผสม
เครื่องด่ืม (ประเภทบุคคลหญิง) ผู�เข�าแข�งขัน ได�แก� นางสาวกาญจนพร ไชยชนะ ช้ัน ปวช. 3  การโรงแรม 
ครูผู�ควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ อ�อนหวาน นางสาวอรุณวรรณ พันธุ�ครุฑ และนางวราภรณ�  เยาว�แสง 

3)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง  ประเภทวิชาคหกรรม  การตัดเย็บเส้ือสตรี      
แขนสามส�วน  ผู�เข�าแข�งขัน  ได�แก�  นางสาวสุพรรณี  แซ�ต้ัง  และนางสาวเกษกนก  ชลมูณี  ปวส. 2    
ผ�าและเคร่ืองแต�งกาย  ครูผู�ควบคุม  คือ  นางสาวจิระพันธ�  เกียรติพันธ� 
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2.30.2  การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ได�รับรางวัลดังน้ี 
1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข�งขันการสาธิต

ภาษาอังกฤษ (Demonstration) ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาววรรณระวี  ทิพย�ประพัทร�กุล ช้ัน ปวช. 3 การโรงแรม  
ครูผู�ควบคุม คือ นางกรองกาญจน�  สร�วงชู  

2)  รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน การแข�งขันประกวดสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ ผู�เข�า
แข�งขัน คือ นายเจสซีส�  โลมายมพุก ช้ัน ปวช. 1 วิจิตรศิลปf ครูผู�ควบคุม คือ นางกรองกาญจน�  สร�วงชู และ
ได�รับคัดเลือกเป/นตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปแข�งขันระดับประเทศท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ 

3)  รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน การประกวดร�องเพลงสากล  ผู�เข�าแข�งขัน คือ 
นางสาวจิรารัตน�  มัฏฐารักษ� ปวช. 3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กล�าเวช 

4)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดร�องเพลงสากล  ผู�เข�า
แข�งขัน คือ นายกุศล  ผคุณสินธ� ปวช.2 ออกแบบเส้ือผ�า ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

2.31  รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือเนตรนารีดีเด�นค�ายย�อยท่ี 1  รางวัลหมู�กิจกรรมดีเด�น   
ค�ายย�อยที่ 1 รางวัลหมู�ลูกเสือดีเด�น กิจกรรมเดินทางไกล และรางวัลหมู�ลูกเสือผ�านเกณฑ�มาตรฐานดีเด�น 
การเข�ากิจกรรมฐานผจญภัย ในการเข�าร�วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาคใต� ครั้งท่ี 4 
ระหว�างวันท่ี  9 – 13  มีนาคม  2555  ณ  ค�ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ  ต.บางดี  อ.ห�วยยอด  จ.ตรัง  
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  ได�แก�   

ปวช. 1/1 การบัญชี ปวช. 1/2 การบัญชี 
1) นางสาวรัตนา  คงแก�ว   9) นางสาวนริชา  ขาวดํา 
2) นางสาวอัจฉราวดี  เกษสุวรรณ 10) นางสาวศิวพร  มะยะเฉียว 
3) นางสาวณัฐพร  เทพกุญชร 11) นางสาวก่ิงกมล  เกิดสมบัติ 
4) นางสาวศิรินญากร  สังข�ทอง 12) นางสาวจิราพร  คามะนา 
5) นางสาวปนัชดา  นามวงศ� 13) นางสาวจุฑารัตน�  จํารัส 
6) นางสาวธนัชชา  คชเชนทร� 14) นางสาวโยทะกา  พันธ�ถาวรวัฒนา 
7) นางสาวฉวีวรรณ  อินทร�แก�ว ปวช. 1/4 การบัญชี 
ปวช. 1/1 การขาย 15) นางสาวญานิศา  เซ�งเส�ง 
8) นางสาวฟารีดา  สมจิตร� 16) นางสาวศศิประภา  นพเดช 

ผู�กํากับลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ คือ นางสาวสุพิชญา  รักแดง  และนางสาวเครือวัลย�  วัฒนาทิพยธํารงค� 
2.32  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ระดับสถานศึกษา ประจําป6

การศึกษา 2554 มีรายการดังต�อไปน้ี 
2.32.1  การประกวดการพูดสุนทรพจน�  หัวข�อ “สานต�อพระราชปณิธาน หยุดย้ังยา

เสพติด หยุดหายนะแผ�นดิน” เน่ืองในวันรณรงค�ยาเสพติด ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ 
1)  ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ  นางสาวพรพิมล  เซี่ยงฉิน ช้ัน ปวช. 1 ออกแบบ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐนรี  กองกุล ช้ัน ปวช. 1 วิจิตรศิลปf รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นางสาวอาภาภรณ� วันเพ็ญ ช้ัน ปวช. 2/2 การเลขานุการ และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง 
ช้ัน ปวช.1 ออกแบบ  และนางสาวศิวลักษณ�  แก�วยัง ช้ัน ปวช. 2/1 การเลขานุการ 
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2)  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิมพิลัย  สารกลับ ช้ัน ปวส. 2 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ�  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุกัญญา  เชาว�พรหม ช้ัน ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุคัณญภา  โพธิรักษ� ช้ัน ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค 

2.32.2  การประกวดบทความ/เรียงความ หัวข�อ “สานต�อพระราชปณิธาน หยุดย้ังยา
เสพติด หยุดหายนะแผ�นดิน” เน่ืองในวันรณรงค�ยาเสพติด 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  
อินทร�ศรี  ปวช. 1 ออกแบบ และรางวัลชมเชย นางสาวณัฏฐาภรณ�  คงศักด์ิ และนางสาวโยทะกา     
พันธ�ถาวรวัฒนา ปวช. 1/2 การบัญชี 

2)  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกิตติญา  อิลพัฒน� ปวส. 2 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ� รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัฒน�  ศรีสินธุ� ปวส. 1/2 อาหารและโภชนาการ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพิลัย  สารกลับ ปวส. 2 ธุรกิจงานประดิษฐ� และรางวัลชมเชย นายเกรียงศักด์ิ      
อัคจันทร� ปวส. 1/2 อาหารและโภชนาการ และนายศักด์ิชาญ  เพชรช�วย ปวส. 1/2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค 

2.32.3  การประกวดการคัดลายมือ หัวข�อ “เรารักษ�ภาษา พัฒนาชาติไทย ร�วมเทิดไท� 
องค�ราชัน” เน่ืองในวันภาษาไทยแห�งชาติ ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ 

1)  ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวัลภ�  เกิดกัน ปวช. 1/2 เลขานุการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนฤมล  แก�วศรีจันทร� ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาววรรนิศา  ประชุม ปวช. 3 ธุรกิจค�าปลีก และรางวัลชมเชย นายณัฎฐพล  ศรีสุวรรณ 
ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ และนางสาวมณเฑียร  หับหลัน ปวช. 1/5 การบัญชี 

2)  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรรถภรณ� แก�วเกล้ียง ปวส. 1 การโรงแรมและ
บริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุกัลยา  ช�วยบํารุง ปวส. 2/2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวอรวรรณ  คงเพชร  ปวส. 1 การตลาด และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ  บัวขาว 
ปวส. 1 การโรงแรมและบริการ และนางสาวศศิธร  ปราณีต ปวส. 1 การจัดการท่ัวไป  

2.32.4  การประกวดแต�งกลอนสด หัวข�อ “เรารักษ�ภาษา พัฒนาชาติไทย ร�วมเทิดไท�  
องค�ราชัน” เน่ืองในวันภาษาไทยแห�งชาติ ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ 

1)  ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวประณีตศิลปf สุวรรณระ และนางสาววรรณศิริ 
ทองสอน ปวช. 3/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวแพรวพรรณ  เผ�าจินดา และนางสาว       
วรรวิสา  ชุมช�วย ปวช. 2/1 การเลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนารี  สิงห�ทอง และนางสาว
สุฑารัตน�  จิตราภิรมย� ปวช. 2/1 การเลขานุการ และรางวัลชมเชย นางสาวจีระนันท�  มีเพียร นางสาว
ฉัตรธิดา  กลํ่าเกล่ือน นางสาววิชุดา  ใจสุข และนางสาวอรจริยา  แซ�เล้ียว ปวช. 2/2 การเลขานุการ  

2)  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวประภาพรรณ เกตุแก�ว และนางสาวพัชรี  
ทองพรม ปวส. 2/2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอังคณา  คูณหัวโทน และนางสาว        
รัตนกมล  อุพลเถียร ปวส. 1 การจัดการท่ัวไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนรีรัตน�  ทองเรือง 
และนางสาว  อุมาพร  เรืองธารา ปวส. 1 การจัดการทั่วไป และรางวัลชมเชย นายวัชระพล  เมฆมุสิก 
และนายชานนท� พวงทอง ปวส. 1/2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค นางสาวจันทร�จิรา รบเมือง และนางสาวธัญพร  
กุญชร ปวส. 1 การจัดการทั่วไป  
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2.32.5  การแข�งขันแต�งกลอนสด “วันพ�อ” ประจําป6 2554 มี 2 ระดับ คือ  
1)  ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ  จรูญรักษ� และนายณัฐวุฒิ กางเกตุ 

ปวช. 1/3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุทธิดา ก�าวอนันตกุล และนางสาว      
สุภัสสร  ศิริทอง ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฎฐณิชา  รักชาติ 
และนางสาวจิราวรรณ สมบัติแก�ว ปวช. 2/1 การขาย และรางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ  เพชรรอด 
และนางสาวกิตติมา  เพ็งสกุล ปวช. 3/1 การเลขานุการ นางสาววรัญญา  ศรีวัง และนางสาววราภรณ�   
ช่ืนชม ปวช. 1/1 การโรงแรม 

2) ระดับ  ปวส.  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิรนันท�  รักษาพล  และนางสาววงเดือน         
เก้ือประพันธ� ปวส. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชนน�ชนก  จันทร�สว�าง และ
นางสาวทัศวรรณ  คงศรี ปวส. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีระยะ ช�วยนคร และ
นางสาวอลิษา  พงษ�ศิริ ปวส. 2/1 การบัญชี และรางวัลชมเชย นางสาวภัทรพา  แจ�งประจักษ� นางสาว
จิตติมา  แป}นปล้ืม และนางสาวสุจรรญา  จันวัฒนะ ปวส. 2/1 การบัญชี 

2.32.6  การประกวดแต�งคําขวัญ “วันครู” ประจําป6การศึกษา 2554 มี 2 ระดับ คือ 
1)  ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฏฐาพร ขุนวิลัย ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิริยา  แซ�เอ�า ปวช. 1/4 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นางสาวธิดารัตน�  ทองประสงค� ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ และรางวัลชมเชย นางสาวอุดาริน  บุญพระอินทร� 
ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ และนางสาววราพร  ดวงทิพย� ปวช. 1 ธุรกิจค�าปลีก  

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 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และรางวัลชมเชย นางสาวทัศวรรณ คงศรี 
และนางสาวอลิษา  ท่ังศิริ ปวส. 2/1 การบัญชี  

2.33  การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (ส�วนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 
ประจําป6 พ.ศ. 2554 มีผู�สอบได�ดังน้ี 

2.33.1 ธรรมศึกษาช้ันโท  ได�แก� นายวัชรพงษ�  เกิดโภคา ปวส. 2 การบัญชี นางสาว
ป.]นฤทัย   สุขศรีนวล นางสาววรรณิศา ชูแก�ว นางสาวสุนิสา แซ�ล้ิม นางสาวสุพัตรา หนูขาว นางสาว
สุภาวรรณ� สมนิล นางสาวอรอุมา ชูแก�ว นางสาวจิราภรณ� แก�วเกิด และนางสาววรรณนภา ศรีสวัสด์ิ  
ปวส. 2 การจัดการท่ัวไป 

2.33.2 ธรรมศึกษาช้ันตรี ได�แก� นางสาวชยาพร  สะบู�ม�วง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ 
นางสาวเนตรนภา  ปราศจาก  นางสาวสุพรรษา  ศรีเมือง  และนางสาวอภิญญา  ต้ังเจริญลาภ  ปวส. 1 
ธุรกิจงานประดิษฐ� 
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2.4  เปKาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เป}าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําป6
การศึกษา  2554  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังน้ี 
 

ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 
2.4.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 1. พัฒนาสถานศึกษาสู�ความเป/นเลิศ ด�านทักษะ

วิชาชีพและวิชาการ 
2. ใช�ระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา 
3. หาแหล�งเงินทุนและความร�วมมือจากหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร�วมมือในการจัดการศึกษา
เพิ่มข้ึน 

2.4.2 การพัฒนาผู�เรียน 1. ผู�เรียนผลิตนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� โครงงาน
วิทยาศาสตร� โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ตาม
สาขาวิชาได�หลากหลาย 
2. ผู�สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป/น
ท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 
3. ผู�เรียนหารายได�ระหว�างเรียน  ตลอดจนมี
ผู�ประกอบการใหม�ทุกประเภทวิชา 

2.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 

2.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน โครงงานทาง
วิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ� นวัตกรรม และงานวิจัย 

1. แผนกวิชาสร�างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย 
โครงงานได�หลากหลาย 
2. เผยแพร�ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย 
โครงงาน ในระดับชาติ จํานวนช้ินงานเพิ่มข้ึน 

2.4.5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพแก�ชุมชน 
และสังคม 

1. กําหนดให�มีการบริการวิชาชีพแก�ชุมชนครบทุก
สาขาวิชา 
2. ให�บริการทางวิชาชีพอย�างเป/นระบบ สอดคล�อง
กับสาขาอาชีพ 

2.4.6 การจัดหาทรัพยากร และแหล�งการเรียนรู� 1. มีสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพิ่มข้ึน 
2. แผนกวิชาพัฒนาส่ือการเรียนการสอน จัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ� ให�เพียงพอและเหมาะสม 
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ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 
2.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการศึกษา 

อบรม พัฒนาความรู�เพิ่มข้ึนทุกคน 
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการอย�าง
หลากหลายเพิ่มข้ึน 

2.4.8 การสร�างเครือข�ายความร�วมมือในการจัด
การศึกษา 

1. มีสถานประกอบการและชุมชน ร�วมในการจัด
การศึกษา จํานวนเพิ่มข้ึน 
2. มีเครือข�ายสถานประกอบการ ผู�ปกครองในการ
จัดการศึกษา 

 
2.5 เปKาหมายความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง 
  เป}าหมายความสําเร็จในการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป6การศึกษา 
2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังน้ี 
 

ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 
2.5.1 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย ของผู�เรียน 
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

มีความเส่ียงไม�เกินร�อยละ 10 ในทุกด�าน 

2.5.2 ความเส่ียงด�านการทะเลาะวิวาท  
2.5.3 ความเส่ียงด�านส่ิงเสพติด  
2.5.4 ความเส่ียงด�านสังคม เช�น การต้ังครรภ�ก�อน
วัยอันควร 

 

2.5.5 ความเส่ียงด�านการพนันและการม่ัวสุม  
 
2.6  แผนกลยุทธ/ที่ใช�เพ่ือให�บรรลุผลตามเปKาหมายการพัฒนา 
    สถานศึกษาได�ดําเนินการตามเป}าหมายการพัฒนา ดังน้ี 

2.6.1 จัดการเรียนการสอนและการฝNกอาชีพ 
1) ด�านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

1. ผู�สําเร็จการศึกษามีความรู�ด�านวิชาชีพและ  
ทักษะชีวิต    

1. ติดตาม/หาข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําและ     
ศึกษาต�อ 
2.  วิเคราะห�ข�อมูลและศึกษาสภาพป=ญหา 
3.  ดําเนินการพัฒนาผู�เรียนตามเป}าหมาย 

2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต�องการของ     
ผู�เรียนและเอ้ือต�อการประกอบอาชีพ 

1. จัดหลักสูตรสนองต�อความต�องการของผู�เรียนและ    
สถานประกอบการ 
2.  ให�สถานประกอบการมีส�วนร�วมกําหนดหลักสูตร 

 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 
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3. ผู�เรียนมีทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพตาม     
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. จัดแผนการเรียนโดยยึดหลักการวิเคราะห�อาชีพ
และมาตรฐานสมรรถนะ 
2. กําหนดเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพของแต�ละสาขาวิชา         
ในแต�ละระดับ 
3. กําหนดเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพพื้นฐาน ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� 
4. ประเมินผลตามสภาพจริง 

4. พัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียนให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมที่พึงประสงค� 

1.  จัดแผนงานโครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพให�กับนักเรียน นักศึกษา 
2.  ส�งเสริมให�องค�การนักศึกษาเป/นเครือข�ายสําคัญ
ในการสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

5.  ผู�เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี มีนํ้าใจ รัก
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

1. บูรณาการเรื่องสุขภาพและกีฬา 
2. จัดกิจกรรมด�านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
3. จัดต้ังชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให�นักศึกษา
สามารถเลือกได�ตามความสามารถของตนเอง 
4. จัดและร�วมกิจกรรมเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน 

2)  ด�านการบริหารจัดการ 
 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เน�นการมีส�วนร�วม
และความคล�องตัว 
 

1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝbายต�าง ๆ ให�     
สอดคล�องและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
2. มีการวางแผนร�วมกันในการดําเนินงาน การนิเทศ
และกํากับ ติดตาม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา 

1. จัดให�มีระบบเครือข�ายการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
2. จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
3. แสวงหาความร�วมมือจากภาคเอกชนหรือ
หน�วยงานของรัฐ เพื่อใช�ระบบเครือข�ายสารสนเทศ
ร�วมกัน 
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการใช� IT 
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ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 

3. พัฒนาระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลงาน       
โดยเน�นผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

1. จัดทําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ�งเน�น
ผลงานที่ให�ความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ�ของ 
การปฏิบัติงานเป/นสําคัญ 
2.  มีระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล 

 

  3)  ด�านพัฒนาทรัพยากร 
เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสร�าง
เครือข�ายในการจัดการอาชีวศึกษา ร�วมกับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. สํารวจข�อมูลเพื่อแสวงหาความร�วมมือในการจัดการ     
อาชีวศึกษา 
2. สร�างความเข�าใจแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน         
สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการอาชีวศึกษา 
3. ให�สถานประกอบการ ชุมชน  มีส�วนร�วมในการ 
ระดมทรัพยากรและจัดการศึกษา 
4. ประชาสัมพันธ�กิจกรรมต�างๆ ของวิทยาลัยให�กับ
ชุมชนทราบอย�างต�อเน่ือง 
5. ให�ความร�วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน 

 

4)  ด�านสภาพแวดล�อม 
เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

1. จัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต�อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. จัดห�องเรียน ห�องปฏิบัติการให�สอดคล�องกับวิชาชีพ 
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ� ครุภัณฑ� ให�เพียงพอ           
ต�อการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดให�มีส่ิงอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
เพียงพอต�อกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จัดสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการเรียนรู� 1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อมในบริเวณ
สถานศึกษา ให�มีความร�มรื่น สะอาด สวยงาม 
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
ด�วยกิจกรรม 5 ส. 

3. จัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัย 1. จัดวางระบบจราจร เพื่อความเป/นระเบียบ
เรียบร�อย และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.  จัดวางระเบียบป}องกันอุบัติภัย เพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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5)  ด�านการกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงานผล 
 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

  สถานศึกษามีระบบติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลอย�างต�อเน่ือง 

1. จัดระบบกํากับตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดําเนินงานด�านการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน 
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบ กําหนดข้ันตอนการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานเป/นระยะ 
3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเพื่อให�
ทุกแผนกและงานได�ทราบร�วมกัน 

 

2.6.2  ด�านการพัฒนาครู เพ่ือยกฐานะเปOนผู�ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

     พัฒนาครู ให�มีคุณสมบัติ และลักษณะที่
สอดคล�องกับภารกิจอาชีวศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 

1. สํารวจข�อมูลพื้นฐาน และความต�องการในการ
พัฒนาครู 
2. จัดทําแผนพัฒนาครูให�มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. สนับสนุน ส�งเสริมให�ครูได�พัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเน่ือง ในด�าน IT การส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ทักษะชีวิต 
4. สนับสนุน ส�งเสริมให�ครู มีความรู� ความเข�าใจใน
การทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน    
ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญ 
5. ประเมินผลและพัฒนาครู 
6. เผยแพร� ยกย�อง เชิดชูเกียรติคุณ ของบุคลากร  
และสถานศึกษาดีเด�น 
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2.7  เปKาหมายตามแผนกลยุทธ/ 
   สถานศึกษาได�กําหนดเป}าหมายและยุทธศาสตร�ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดังน้ี 

เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

มาตรฐานที่ 1 ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.1  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดตามช้ันป6 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.2  ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู�  
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.3  ร�อยละของผู�เรียนท่ีสามารถประยุกต�
หลักการทางวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�  มาใช�
แก�ป=ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย�างเป/นระบบ 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.4  ร�อยละของผู�เรียนแต�ละช้ันป6ผ�านการ
ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ  
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.5  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.6  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ�การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.7  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต�อภายใน 1 ป6 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.8  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ท่ีมีต�อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ของผู�สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ3งช้ีท่ี  1.9  ร�อยละของผู�เรียนสามารถวางแผน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได�ระหว�างเรียน 

1. มุ3งพัฒนาผู�เรียนตามเปKาหมาย  ดังนี ้
1.1  ความรู�และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ 
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 
1.2  ความรู�และทักษะวิชาชีพการเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ�วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เทียบโอนฯ   
1.3  ความรู�ความเข�าใจในหลักการด�านคณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�ให�สามารถนํามาประยุกต�ใช�ในงานอาชีพได� 
1.4  ทักษะในการใช�ภาษาส่ือสารได�อย�างถูกต�อง
เหมาะสม 
1.5  ความรู�และทักษะการใช�เทคโนโลยีท่ีจําเป/นใน
การศึกษาค�นคว�าและปฏิบัติงานวิชาชีพได�อย�าง
เหมาะสม 
1.6  คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ การ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
1.7  ความรู�และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตร สําหรับผู�สําเร็จการศกึษา 
1.8  ความรู�และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต�อ
และการประกอบอาชีพอิสระ 
1.9  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
หน�วยงานท่ีรับผู�สําเร็จการศึกษาเข�าทํางาน 
1.10  วางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ  และมีรายได�
ระหว�างเรียน 
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เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.1  ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.2  ร�อยละของแผนการจัดการเรียนรู�แบบ
บูรณาการ 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.3  ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต�อ
คุณภาพการสอนของผู�สอน 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.4  ร�อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝyก อุปกรณ�สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย�างเหมาะสม 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.5  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของ
คอมพิวเตอร�ในแต�ละสาขาวิชา 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.6  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห�องเรียนห�องปฏิบัติการ พื้นท่ี
ฝyกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ
เอ้ือต�อการเรียนรู� และเกิดประโยชน�สูงสุด  
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.7  ระดับความเหมาะสมในการจัด    
ศูนย�วิทยบริการให�เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  และเกิดประโยชน�สูงสุด    
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.8  ระดับความเหมาะสมในการจัดให�มี
ครุภัณฑ�  และอุปกรณ�ท่ีใช�ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน    
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.9  ระดับคุณภาพในการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล�อม  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต�อการเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.10  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล�งต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.11  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัด
การศึกษาร�วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.12  จํานวนคน – ช่ัวโมงของผู�เช่ียวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป=ญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการพฒันาผู�เรียน 
ตัวบ3งช้ีท่ี  2.13  อัตราส�วนของผู�สอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิด�านวิชาชีพต�อผู�เรียนในแต�ละสาขาวิชา 

ตัวบ3งช้ีท่ี  2.14  อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน 

2. มุ3งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดังนี ้
2.1  ร�วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดแรงงาน 
2.2  จัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญโดย   
ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ  
เต็มตามศักยภาพ 
2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร�ให�เหมาะสมและเพียงพอ   
ในแต�ละสาขาวิชา 
2.4  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝyกปฏิบัติงาน สถานท่ี 
ศึกษาค�นคว�าให�เหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ และแหล�งการเรียนรู�อื่น  
2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อมและ  
สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอื้อต�อการเรียนรู� 
2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา  ในงานท่ี
เกี่ยวข�องอย�างเป/นระบบและต�อเน่ือง 
2.7  ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอก  
สถานศึกษา ร�วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบปกติ และ 
ทวิภาคีอย�างมีประสิทธิภาพ 
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เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

มาตรฐานที่ 3  การพัฒนาผู�เรียน 
ตัวบ3งชี้ที่  3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ตัวบ3งชี้ที่  3.2  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�าน
ประชาธิปไตย 
ตัวบ3งชี้ที่  3.3  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�าน
ความรักชาติ ศาสน� กษัตริย� 
ตัวบ3งชี้ที่  3.4  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
เก่ียวกับการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช� 
ตัวบ3งชี้ที่  3.5  ผลของผู�เรียนที่เข�าร�วมกิจกรรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
ตัวบ3งชี้ที่  3.6  จํานวนครั้งของกิจกรรมป}องกัน
และตรวจสารเสพติดให�กับผู�เรียน 
ตัวบ3งชี้ที่  3.7  จํานวนครั้งของการจัดให�ผู�เรียน
พบครูที่ปรึกษา 
ตัวบ3งชี้ที่  3.8  ร�อยละของผู�เรียนท่ีออกกลางคัน
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข�า 

3.  มุ3งพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู�เรียนโดยพิจารณา  
ดําเนนิการ ดังนี ้
3.1  จัดทําระบบการดูแลให�คําปรึกษาผู�เรียน อย�าง
ต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2  จัดกิจกรรมส�งเสริมด�านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังด�าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ� 
3.3  จัดกิจกรรมส�งเสริมการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม      
วัฒนธรรม ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ/ 
ตัวบ3งชี้ที่  4.1 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� 
งานวิจัย และโครงงาน 
ตัวบ3งชี้ที่  4.2  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� 
งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน�ทางวิชาชีพและ/
หรือได�รับการเผยแพร� 
ตัวบ3งชี้ที่  4.3  ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�ในการ
สร�าง พัฒนา และเผยแพร� นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ�
งานวิจัย และโครงงาน ต�องบดําเนินการ 
ตัวบ3งชี้ที่  4.4  จํานวนครั้งและช�องทางการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย 
และโครงงาน 

4.  มุ3งพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในสถานศึกษา  
ดังนี ้
4.1  ให�ความรู�ความเข�าใจแก�ผู�สอนและผู�เรียนในเรื่อง 
การสร�างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานวิจัย และโครงงาน
ท่ีสามารถประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพ พัฒนาชุมชน ท�องถิ่นและประเทศ ซ่ึงนําไปสู�การ
แข�งขันระดับชาติ และนานาชาติ 
4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการสร�าง พฒันา และ
เผยแพร�นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานวิจัยและโครงงานให�
สอดคล�องกับแผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของ
สถานศึกษา 
4.3  หาช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม ท้ังของผู�เรียนและผู�สอนทุกโอกาส 
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เปKาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร/ 

มาตรฐานที่  5  การบริการวิชาชีพสู3สังคม 
ตัวบ3งชี้ที่  5.1  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ส�งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู�เรียน 
ตัวบ3งชี้ที่  5.2  ร�อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีส�งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู�เรียนวิชาชีพ ต�องบดําเนินการ 

5.  มุ3งพัฒนาจัดบริการวิชาชีพสู3สังคม  ดังน้ี 
5.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต�องการของ
ชุมชน  สังคม  องค�กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
การพัฒนาประเทศอย�างต�อเน่ือง 
5.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย�าง
เป/นระบบและสอดคล�องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ี
กําหนด 
5.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการสร�าง พฒันา และ
เผยแพร�นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานวิจัยและโครงงานให�
สอดคล�องกับแผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของ
สถานศึกษา 
5.3  หาช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม ท้ังของผู�เรียนและผู�สอนทุกโอกาส 

มาตรฐานที่  6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ3งชี้ที่  6.1  ร�อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได�รับการพัฒนาตามหน�าท่ีที่
รับผิดชอบ 
ตัวบ3งชี้ที่  6.2  ร�อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ3งชี้ที่  6.3  การมีส�วนร�วมของบุคลากรในการ
บริหารที่สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ด�วยความ
โปร�งใส และตรวจสอบได� 
ตัวบ3งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

6.  มุ3งพัฒนาภาวะผู�นําและการจัดการโดยพิจารณา
ดําเนนิการ  ดังนี้ 
6.1  ใช�ภาวะผู�นําและการมีวิสัยทัศน�ของผู�บริหารใน          
การผสมผสานความร�วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา       
และหน�วยงาน หรือบุคคลภายนอกให�เข�ามามีส�วนร�วมใน     
การจัดการศึกษา 
6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ด�าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 
6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู�  เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาอย�างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 7  การประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ3งชี้ที่  7.1  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก�อให�เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย�างต�อเน่ือง 
ตัวบ3งชี้ที่  7.2  ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

7. มุ3งพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ดังนี ้
7.1  จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี
ก�อให�เกิดการพัฒนาสถานศกึษาอย�างต�อเน่ือง 
7.2  พฒันาการประกันคณุภาพภายในให�มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี  3   

การดําเนินงานของสถานศึกษา 



ตอนท่ี  3 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  และเป&าหมายของสถานศึกษา 

ปรัชญา   “ วิชาดี     มีทักษะ     ใฝ�ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย ” 

 วิสัยทัศน�    
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี มุ*ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู+เรียนให+มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป4นศูนย�กลางแห5ง
การเรียนรู+สู5สากล 

 พันธกิจ   
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีสมรรถนะด+านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล+องกับความต+องการของ

ตลาดแรงงานท้ังในระดับท+องถ่ิน และภูมิภาค  
3. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู5ในสังคม

อย5างมีความสุข  
4. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ  
5. จัดการศึกษาให+ผู+เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป4นไทย อนุรักษ�วัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดล+อม  
6. เป4นศูนย�กลางการเรียนรู+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+ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 สถานศึกษาดําเนินงานตามวิสัยทัศน� และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ให+มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 แก+ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 

3.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เพื่อให+การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาดังน้ี 
 

ด0าน เป&าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

3.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาสู5ความเป4น
เลิศด+านทักษะวิชาชีพและ
วิชาการ 

1. ติดตาม สํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ผู+สําเร็จการศึกษาเข+าทํางาน 
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ด0าน เป&าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 2. ใช+ระบบสารสนเทศในการ

บริหารสถานศึกษา 
3. หาแหล5งเงินทุนและความ
ร5วมมือจากหน5วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร5วมมือในการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

2. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให+มีความทันสมัย 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ   
ให+ใช+ IT ได+ 
3. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร5วมกันจัดการศึกษา 

3.2.2 การพัฒนาผู+เรียน 1. ผู+เรียนผลิตนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ� โครงงาน
วิทยาศาสตร� โครงการวิชาชีพ 
และงานวิจัยตามสาขาวิชาที่เรียน 
2. ผู+สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม เป4นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ 
3. ผู+เรียนหารายได+ระหว5างเรียน 
ตลอดจนมีผู+ประกอบการใหม5ทุก
ประเภทวิชา 

1. ส5งเสริม สนับสนุนผู+เรียน คิด 
ค+นคว+า สร+างวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร� โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาอาชีพ
อย5างหลากหลาย 
2. ส5งเสริมกิจกรรมด+านคุณธรรม 
จริยธรรม และบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนอย5างต5อเน่ือง 
3. ประกาศเกียรติคุณผู+เรียนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมเป4นเลิศ 

3.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

    พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล+องกับความต+องการของ
ตลาดแรงงานและ            
สถานประกอบการ 

1. ทําความร5วมมือกับ       
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต+องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา 

3.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ� 
นวัตกรรมและงานวิจัย 

1. แผนกวิชาสร+างนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย โครงงานได+
อย5างหลากหลาย 
2. เผยแพร5ผลงาน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย โครงงานใน
ระดับชาติ จํานวนช้ินงานเพิ่มข้ึน 

1. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ� โครงงานเพิ่มข้ึน 
2. กระตุ+น สนับสนุนให+คิดค+น 
และส5งเข+าแข5งขันในระดับชาติได+
หลากหลายช้ินงาน 
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ด0าน เป&าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
3.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก5ชุมชน และสังคม 

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

1. แผนกวิชาวางแผนดําเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให+
สอดคล+องกับสาขาอาชีพ 
2. กําหนดการบริการวิชาชีพแก5
ชุมชนอย5างต5อเน่ืองและเป4นระบบ 

3.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล5งการเรียนรู+ 

1. มีสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มข้ึน 
2. แผนกวิชาพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน จัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ� ให+เพียงพอและ
เหมาะสม 

1. ประสานและทําความร5วมมือ
กับสถานประกอบการให+มี
จํานวนหลากหลายสาขาอาชีพ 
2. แผนกวิชาเร5งรัด จัดหา พัฒนา
ส่ือการเรียนการสอน และ
เครื่องมือ อุปกรณ�ให+เพียงพอ 

3.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได+รับการศึกษา อบรม พัฒนา
ความรู+เพิ่มข้ึนทุกคน 
2. ครูและบุคลากรจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ อย5างหลากหลาย
เพิ่มข้ึน 

1. วางแผนจัดทําโครงการในการ
ฝAกอบรมบุคลากร ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
2. เปMดโอกาสและกระตุ+นให+ครู
และบุคลากรจัดทําผลงานทาง
วิชาการ 

3.2.8 การสร+างเครือข5ายความ
ร5วมมือในการจัดการศึกษา 

1. มีสถานประกอบการและ
ชุมชน ร5วมในการจัดการศึกษา
จํานวนเพิ่มข้ึน 
2. มีเครือข5ายสถานประกอบการ 
และผู+ปกครองในการจัด
การศึกษา 

1. ประสานงานกับ           
สถานประกอบการ ชุมชน 
องค�กรส5วนท+องถ่ิน  ร5วมมือใน
การจัดการศึกษา 
2. ประสานงานสร+างเครือข5าย
สถานประกอบการ และ
ผู+ปกครองในการจัดการศึกษา 
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3.3  มาตรการป&องกันและควบคุมความเส่ียง 
  เพื่อให+การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงกําหนด
มาตรฐานการปFองกันและควบคุมความเส่ียงดังน้ี 
 

ด0าน เป&าหมายความสําเร็จ มาตรการป&องกันและควบคุม 

3.3.1 ความเส่ียงด+านความ
ปลอดภัยของผู+เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

มีความเส่ียงไม5เกิน   
ร+อยละ 10 ในทุกด+าน 

1. มาตรการด0านป&องกัน 
   1.1 จัดให+มีครูท่ีปรึกษาประจําทุก   
ช้ันเรียน 

3.3.2 ความเส่ียงด+านการทะเลาะ
วิวาท 
3.3.3 ความเส่ียงด+านส่ิงเสพติด 
3.3.4 ความเส่ียงด+านสังคม เช5น 
การต้ังครรภ�ก5อนวัยอันควร 
3.3.5 ความเส่ียงด+านการพนัน
และการมั่วสุม 

 1.2 ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษา
ในปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา สัปดาห�ละ 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 ของจํานวนคร้ังที่มีกิจกรรม
หน+าเสาธง 

1.5 จัดให+มีการตรวจสุขภาพประจําปP 
และตรวจปQสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติด
อย5างน+อยปPละ 1 ครั้ง ต5อจํานวนผู+เรียน
ท้ังหมด 

1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป4นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
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ด0าน เป&าหมายความสําเร็จ มาตรการป&องกันและควบคุม 
  

2. มาตรการด0านการพัฒนาผู0เรียน 
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนในรูป

ของกิจกรรมองค�การวิชาชีพ ชมรม
วิชาชีพ 

2.2 จัดอบรมให+ความรู+ เก่ียวกับยา
เสพติด การต้ังครรภ�ก5อนวัยอันควร ค5าย
คุณธรรมพัฒนาผู+เรียน กิจกรรมลูกเสือ 

2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดการสอนวิชา
เพศศึกษา 

2.4 ประกาศยกย5องชมเชยนักเรียน
นักศึกษา ท่ีกระทําคุณงามความดี เพื่อ
เป4นตัวอย5างแก5ผู+อ่ืน 
3. มาตรการด0านแก0ไขป6ญหา 

3.1 งานปกครองเชิญผู+ปกครองมา
เพื่อร5วมมือกันหาทางแก+ไขปQญหาที่
เกิดข้ึน 

3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษ
นักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนท่ีมี
คุณลักษณะที่ไม5พึงประสงค� 

3.4 ประสานกับหน5วยงานภายนอก   
เพื่อร5วมพัฒนาผู+เรียน 
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3.4 ระบบโครงสร0างการบริหาร 
  เพื่อให+การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป4นไปอย5างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได+ร5วมคิด 
ร5วมทํา ร5วมประเมินผล ร5วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร+าง
การบริหารงานดังน้ี 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 
นายแสนดี  เบญจพงศ� 

 

โครงสร0างการบริหารสถานศึกษา 

แผนภมิูที
 �  แสดงโครงสรา้งการบรหิารสถานศึกษา 

 

ผู0อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
นางเนาวรัตน�  รัตนพันธ� คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ฝ�ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวสุณี  พงศ�ย่ีหล+า 

หัวหน+างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 

หัวหน+างานบุคลากร 
นางสาวเยาวพร  สุขพรมา 

หัวหน+างานการเงิน 
นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหน+างานการบัญชี 
นางสาวนารีรตัน�  อู+สกุลวัฒนา 

หัวหน+างานพัสดุ 
นางชฎาภรณ�  เฟSTองฟุFง 

ฝ�ายพัฒนากิจการฯ 
นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล 

ฝ�ายวิชาการ 
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

หัวหน+างานกิจกรรมฯ 
นางนฤมล  แย+มศรี 

หัวหน+างานอาคารสถานที ่
นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา 

หัวหน+างานวางแผนและงบประมาณ 
นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล 

หัวหน+างานศูนย�ข+อมูลสารสนเทศ 
นายจักรกฤษณ�  ภู5ทอง 

หัวหน+างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางมาลี  ว5องเกษฎา 

หัวหน+างานทะเบียน 
นางจริยา  มณีโรจน� 

หัวหน+างานประชาสัมพันธ� 
นางสาวนงลักษณ�  ทองอ่ํา 

หัวหน+างานความร5วมมือ 
นางปMยะพร  เข็มขาว 

หัวหน+างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหน+างานประกันคุณภาพฯ 
นางจารุวรรณ  อมรกุล 

หัวหน+างานส5งเสริมผลิตผลการค+าฯ 
นางธนภร  ฤทธิเกษม 

หัวหน+างานครูที่ปรึกษา 
นางฤดี   เพชรมณี 

หัวหน+างานวัดผลและประเมินผล 
นางอุบล  เบญจพงศ� 

หัวหน+างานวิทยบริการและห+องสมุด 
นางสาวพัชรนันท�  อาจหาญ 

หัวหน+างานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นางเบญจมาศ  ช5วยดํารงค� 

หัวหน+างานสื่อการเรียนการสอน 
นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหน+างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหน+างานแนะแนวฯ 
นางนงลักษณ�  เรียบร+อย 

หัวหน+างานสวัสดิการฯ 
นางฉจัชิสา  เพชรหนองชุม 

หัวหน+างานโครงการพิเศษฯ 
นางณัฐกาญจน�  ผลผลา 

แผนกวิชาวิจติรศิลปV 
นายธนาวุฒิ  กล+าเวช 

แผนกวิชาออกแบบ 
นายพรสฤษฎ�  วีแก+ว 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร�กราฟMก 
นายชนัญญา  สุวรรณวงศ� 

 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
นายธีรพล  ทองเพชร 

 

แผนกวิชาผ+าและเครื่องแต5งกาย 
นางชะอุ5ม  ปQญญานันท� 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสุนทรี  แข5งขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร� 
นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ�สกุล 

แผนกวิชาการบัญช ี
นายสมจิต  แข5งขัน 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางศรีไพร  ภาราทอง 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
นางฤดี  เพชรมณี 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางสุภาภรณ�  ก5อวนิช 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
นายกําชัย  ณ พัทลุง 

 

ฝ�ายแผนงานและความร5วมมือ 
นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 
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3.5  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข0อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข0อเสนอแนะ 
3.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง   

(พ.ศ. 2549) 
1) กําหนดงานประกันคุณภาพการศึกษาให+เป4นส5วน

หน่ึงของระบบการบริหารจัดการศึกษา ทุกส5วนงาน 
2) พัฒนาสารสนเทศให+ครอบคลุมด+านบริหาร  

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเป4นเครื่องมือ   

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต สู5คุณภาพอย5างย่ังยืน 

4) หาแหล5งเงินทุนภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน
และนํามาเผยแพร5ให+บุคลากรทราบได+อย5าง
ทั่วถึง เพื่อจัดทําโครงการขออนุมัติเงินทุน    
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5) จัดกิจกรรมส5งเสริมพัฒนาด+านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมให+มากข้ึน 

6) จัดคณะกรรมการการประเมินข+อสอบ เพื่อ
จัดทําข+อมูลมาพัฒนาจัดทําข+อสอบให+มี
มาตรฐานครบทั้ง 3 ด+าน คือ พุทธิพิสัย    
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 
 
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
- โครงการพัฒนาระบบศูนย�ข+อมูลสารสนเทศ 
- โครงการปรับปรุงห+องระบบเครือข5ายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําปP และแผนพัฒนาการศึกษา  
ระยะยาว 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ�การศึกษา สํานักงานปรับปรุง
ระบบประปา และไฟฟFา 
 
 
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการคุณธรรมนําความรู+ 
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนเอกสาร  ทาง
วิชาการ แผนการจัดการเรียนรู+แบบบูรณาการ 

3.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต0นสังกัด 
(พ.ศ. 2553) 

1)   สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยความร5วมมือกับสถานประกอบการให+ครบ
ทุกสาขาวิชาท่ีเปMดสอน 

 
 
- โครงการสัมมนาและลงนามความร5วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว5างสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
สาขาวิชาชีพที่เปMดสอน 

2)   สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู+ตลอด
หลักสูตร เพื่อให+ผู+เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ�การสําเร็จการศึกษา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบาย 3D 
- โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ�แต5ละสาขาวิชา 
- โครงการพัฒนาห+องสมุด 
- โครงการปรับปรุงห+องระบบเครือข5ายสารสนเทศ พัฒนา
ระบบเครือข5ายสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
พัฒนาระบบศูนย�ข+อมูลและสารสนเทศ 
- โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนและเข+าค5ายภาษาอังกฤษ 
- โครงการรณรงค�และปFองกันยาเสพติด 
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ข0อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข0อเสนอแนะ 
 - โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ/ศูนย�บ5มเพาะวิสาหกิจ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ตรวจสุขภาพ
นักเรียนนักศึกษาและการประกันอุบัติเหตุกลุ5มนักเรียน
นักศึกษา 
- โครงการคุณธรรมนําความรู+ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู+เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 
ปP อย5างมีคุณภาพ 
- โครงงานและส่ิงประดิษฐ�คนรุ5นใหม5 

3) สถานศึกษาควรสร+างความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประเมินตนเองที่ชัดเจนของ
บุคลากรระดับแผนกวิชา 

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามข+อมูลการประเมินตนเอง 
รายบุคคล  และแผนกวิชา 
- การประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

3.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
(พ.ศ. 2554) 

1)  ส5งเสริมกิจกรรมทีเน+นด+านคุณธรรม จริยธรรม 
อย5างเป4นรูปธรรมและต5อเน่ือง เพื่อพัฒนา
ผู+เรียนให+มีคุณลักษณะที่พึงประสงค�ของสถาน
ประกอบการและสังคม 

 

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค5านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู+เรียน 
- โครงการสนับสนุนให+กระทําความดี ยกย5อง คนเก5ง       
ท่ีมีจิตอาสา ช5วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

2)  จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคลากรท่ีมีความรู+
ความสามารถ เพื่อพัฒนาผู+เรียนในสาขาวิชาท่ี
ขาดครูท่ีมีคุณวุฒิด+านวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีมี
ผู+เรียนมาก 

- มีแผนรองรับอัตราการเพิ่มของครูแผนกวิชาต5าง ๆ เพื่อ
รองรับจํานวนผู+เรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
- ส5งเสริมให+ครูพัฒนาความรู+และประสบการณ�ในสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข+อง เพื่อนํามาพัฒนาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

3)  จัดหา/ทําความร5วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสูตร ผู+สอน และผู+เรียน ที่
สอดคล+องกับความต+องการของตลาดแรงงาน 

- ลงนามความร5วมมือกับสถานประกอบการในชุมชน ท+องถ่ิน 
- พัฒนาเครือข5ายความร5วมมือกับสถานประกอบการและ
หน5วยงานท่ีเก่ียวข+อง 

4)  จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการ
จัดซื้อวัสดุฝAก อุปกรณ� สําหรับจัดการเรียนการ
สอนให+เหมาะสมเพียงพอต5อผู+เรียน 

- ลงนามความร5วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว5าง
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 
ปP อย5างมีคุณภาพ 

5)  จัดหางบประมาณที่ใช+ในการสร+าง พัฒนา และ
เผยแพร5 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานวิจัย และ
โครงงาน อย5างพอเพียงกับครู และผู+เรียน ในแต5
ละสาขาวิชา 

- โครงการส5งเสริมการจัดทําส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
โครงงาน และส่ิงประดิษฐ�คนรุ5นใหม5 
- โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี  4   
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ�งช้ี 



ตอนท่ี  4 
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ�งชี้ 

มาตรฐานที่  1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่ 1.1 ความรู�และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      

ที่เปล่ียนแปลงไป 
ตัวบ�งช้ีที่  1.1    ร�อยละของผู�เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ.ที่กําหนดตามช้ันป1 

ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบว+าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด                   
                       ตามช้ันป. โดยระบุว+าผู�เรียนต�องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดังน้ี 
 ปวช. 1 มีผลการเรียนเฉล่ีย 1.5  ข้ึนไป 
 ปวช. 2 มีผลการเรียนเฉล่ีย 1.75 ข้ึนไป 
 ปวช. 3 มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป 
 ปวส. 1 มีผลการเรียนเฉล่ีย 1.75 ข้ึนไป 
 ปวส. 2 มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป 

ความพยายาม   ผู�สอนได�ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู� การวิเคราะห:หลักสูตร  
ทุกรายวิชา  เพื่อนําไปจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญ มีทักษะกระบวนการให�ผู�เรียนมีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด 
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต+ละรายวิชา รวมถึงมีการใช�รูปแบบการวิจัย
ในช้ันเรียน 

สัมฤทธิผล   ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ+านเกณฑ:การพ�นสภาพของระเบียบ  กระทรวงศึกษาธิการ 
ว+าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจํานวนผู�เรียนที่ลงทะเบียนใน
แต+ละช้ันป.ตามสาขาวิชา มีจํานวนท้ังหมด  3,041  คน  ผ+านเกณฑ:  2,512  คน คิดเป<น
ร�อยละ  82.60  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.1 ความรู�และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      

ที่เปล่ียนแปลงไป 
ตัวบ�งช้ีที่  1.2 ร�อยละของผู�เรียนที่ได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู�  

ความตระหนัก ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเทียบโอนความรู� หรือประสบการณ:วิชาชีพ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรู�หรือประสบการณ:วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เมื่อเทียบกับผู�ย่ืนคําร�องขอเทียบโอนความรู�และประสบการณ:วิชาชีพใน
แต+ละประเภทวิชา สาขาวิชา 

ความพยายาม   ครูผู�สอนจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู�และประสบการณ:วิชาชีพของ
หลักสูตรตามที่ผู�เรียนย่ืนคําร�องขอเทียบโอนฯ ในแต+ละประเภทวิชา  สาขาวิชา 
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สัมฤทธิผล ผู�เรียนย่ืนคําร�องขอเทียบโอนความรู�และประสบการณ:วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  จํานวน  23  คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ:  18  คน  คิดเป<น
ร�อยละ  76.26   มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี   

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.2   ความรู�ความเข�าใจในหลักการด�านคณิตศาสตร:และวิทยาศาสตร:ให�สามารถนํามา

ประยุกต:ใช�ในงานอาชีพได� 
ตัวบ�งช้ีที่  1.3 ร�อยละของผู�เรียนที่สามารถประยุกต.หลักการทางวิทยาศาสตร.  และคณิตศาสตร.มาใช�

แก�ป;ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย�างเป>นระบบ 

ความตระหนัก ครูผู�สอนกําหนดให�ผู�เรียนในแต+ละช้ันป. แต+ละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย ผลผลิตของผู�เรียนและโครงงาน  โครงงานวิทยาศาสตร:  และ/
หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต:ใช�หลักการทางวิทยาศาสตร: และคณิตศาสตร: ในการ
แก�ปHญหาอย+างเป<นระบบในแต+ละภาคเรียน 

ความพยายาม   ครูผู�สอนวิชาวิทยาศาสตร:และคณิตศาสตร: จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนให�มี
ทักษะในการเรียนตามคําอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง มอบหมาย
ให�ทําการค�นคว�า  เพิ่มเติมโดยนําหลักการในรายวิชาไปประยุกต:ใช�ประกอบกับวิชาอ่ืน ๆ 
โดยจัดทําเป<นผลงาน นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย  ผลผลิตของผู�เรียนและโครงงาน  
โครงงานวิทยาศาสตร: และ/หรือ โครงการวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล ผู�เรียนท่ีสามารถประยุกต:หลักการทางวิทยาศาสตร:และคณิตศาสตร:มาใช�แก�ปHญหาใน    
การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<นระบบโดยมีผลงานทั้งหมด 329 ผลงาน จํานวนผู�เรียนท่ี
จัดทําผลงาน 904 คน  จากจํานวนผู�เรียนท้ังหมด จํานวน 927 คน คิดเป<นร�อยละ 
97.52  มีผลการประเมินในเกณฑ: ดี 

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.3 ความรู�และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร สําหรับผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ�งช้ีที่  1.4 ร�อยละของผู�เรียนแต�ละชั้นป1ผ�านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผู�สอนพัฒนาผู�เรียนแต+ละช้ันป.ที่สอบผ+านเกณฑ:การทดสอบมาตรฐาน 
ทางวิชาชีพ โดยจําแนกประเภทวิชาที่เปMดสอนอย+างครบถ�วน ซึ่งการทดสอบมาตรฐาน  
ทางวิชาชีพจะเป<นเคร่ืองมือในการสะท�อนคุณภาพของผู�เรียนและผู�ที่จะสําเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห+งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให�คุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ 
ประเภทวิชาและสาขาวิชาต+าง ๆ ต�องเป<นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศึกษากําหนด  ครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
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ความพยายาม ผู�เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับช้ันเรียน มีการเรียนรู� ฝhกทักษะท้ังวิชาพื้นฐาน  วิชาชีพ
พื้นฐาน  และผ+านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยได�เกรดไม+ตํ่ากว+า  
2.00  ของแต+ละหมวดวิชาชีพตามหลักสูตร 

สัมฤทธิผล ผู�เรียนตามหลักสูตรแต+ละช้ันป.ผ+านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ  จํานวน  
5,459  คน  ผ+านเกณฑ:การประเมิน  จํานวน  4,313  คน  คิดเป<นร�อยละ 79.00       
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี           

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ:ท่ีดี 
ตัวบ�งช้ีที่   1.5 ร�อยละของผู�เรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ความตระหนัก    สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เช+น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  
ความซื่อสัตย:  ความเมตตากรุณา  ความขยันอดทน  การประหยัดและออม การหลีกเล่ียง
อบายมุข และส่ิงเสพติด  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ:ท่ีดี  ตามหลักสูตร
ในแต+ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จําแนกตามช้ันป. ที่มีพฤติกรรม 3 ด�าน  คือ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม และค+านิยมที่ดีงาม ได�แก+ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของ
วิทยาลัย เช+น การแต+งกายตามระเบียบ การเข�าแถวหน�าเสาธง ไม+ทุจริตในการสอบ ไม+ลัก
ขโมย ไม+เก่ียวข�องกับสารเสพติดและการพนัน เป<นต�น 

 2. การมีมนุษยสัมพันธ:  ได�แก+ การทํางานเป<นทีม การเข�าร+วมกิจกรรมชมรม รับฟHงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน ให�ความร+วมมือกับผู�อ่ืน ช+วยเหลือผู�อ่ืน พูดจาสุภาพ เป<นต�น 

 3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ได�แก+  การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสต+าง ๆ เป<นต�น 

ความพยายาม สถานศึกษาพัฒนาผู�เรียน โดยจัดกิจกรรมดังต+อไปน้ี 
 1.   ส+งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค+านิยมที่พึงประสงค: 
  2.   ผู�สอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทุกรายวิชา 
  3.   ส+งเสริมการเรียนการสอน ให�ผู�เรียนทํางานเป<นทีม ร+วมคิดร+วมทํางาน มีความรับผิดชอบ 
 4.   ส+งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให�ผู�เรียน เช+น อบรมคุณธรรม จริยธรรม เข�าค+าย 
       คุณธรรม กิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมรณรงค:ให�ความรู�และ 
          หลีกเล่ียงยาเสพติด 
 5.   ส+งเสริมการมีงานทําและมีรายได�ระหว+างเรียน 
 6.   มีระบบครูท่ีปรึกษาอบรมดูแลผู�เรียนอย+างใกล�ชิด และประสานผู�ปกครองสม่ําเสมอ  
       เพื่อร+วมแก�ไขปHญหาที่จะก+อให�เกิดพฤติกรรมเส่ียง 
 7.   งานปกครอง สร�างความตระหนักแก+ผู�เรียนและครูท่ีปรึกษาดูแล กํากับ ติดตาม คุณธรรม   
       จริยธรรม  ของผู�เรียนอย+างต+อเน่ือง 
 8.   งานสวัสดิการและโครงการพิเศษสร�างความตระหนัก และตรวจสารเสพติดแก+ผู�เรียน   
     อย+างต+อเน่ืองตลอดป.การศึกษา 
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สัมฤทธิผล ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม                 
และมีมนุษยสัมพันธ:ท่ีดี โดยคิดจาก 

  1. งานปกครองสรุปผู�เรียนที่แสดงความรับผิดชอบ โดยให�ความร+วมมือในกิจกรรมเข�า
แถวหน�าเสาธง ตลอดป.การศึกษา อยู+ในเกณฑ:ดี  คิดเป<นร�อยละ 88.34  

  2. งานปกครองสรุปผู�เรียนที่แสดงความมีวินัย โดยการแต+งกายตามระเบียบ ตลอดป.    
   การศึกษา อยู+ในเกณฑ:ดี คิดเป<นร�อยละ 77.30 
  3. งานสวัสดิการและโครงการพิเศษ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป.การศึกษา 

จํานวน 2 ครั้ง มีผู�ไม+เก่ียวข�องสารเสพติด คิดเป<นร�อยละ 94.50 
  4.   ผู�เรียนมีพฤติกรรม 3 ด�าน อยู+ในเกณฑ:ดี คิดเป<นร�อยละ 87.09 
      ดังน้ัน สามารถสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาท่ีมีผู�เรียนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ    

คิดเป<นร�อยละ 86.80 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  1.5 ความรู�  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร  สําหรับผู�สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ�งช้ีที่  1.6 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ.การสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได�จัดทําโครงการพัฒนาผู�สอน ในเรื่องการวิเคราะห:หลักสูตรในแต+ละรายวิชา 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ที่เน�นกระบวนการให�ผู�เรียนมีส+วนร+วมมากท่ีสุด มีการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพจริง และเน�นการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

ความพยายาม ผู�สอนได�ดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู� การวิเคราะห:หลักสูตรทุกรายวิชา 
เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะและกระบวนการ ให�ผู�เรียนมีส+วนร+วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต+ละ
รายวิชา รวมถึงมีการใช�รูปแบบการวิจัยในช้ันเรียน 

สัมฤทธิผล ผู�สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โดยเทียบจากผู�เรียน
แรกเข�าของแต+ละสาขาวิชา  จํานวน  1,409  คน  ผ+านเกณฑ:  จํานวน  849 คน  คิดเป<น
ร�อยละ  60.25 ผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  พอใช� 
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มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.6 ความรู�  และทักษะในการหางานทํา  การศึกษาต+อและการประกอบอาชีพอิสระ   
ตัวบ�งช้ีที่ 1.7  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาต�อภายใน 1 ป1  

ความตระหนัก    เมื่อนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาในแต+ละป.การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อภายใน 1 ป. แยกข�อมูล
แต+ละประเภทวิชา และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข�อมูลให�    
แผนกวิชา โดยคิดเป<นร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อ 

ความพยายาม   1.  ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียน     
                            การสอนในรายวิชา สู+การปฏิบัติจริง 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ+งให�ผู�เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน     
        กิจกรรมต+อไปน้ี    -  ส+งเสริมผู�ประกอบการรายย+อย (SME2) 
        -  ส+งเสริมอาชีพอิสระ 
       -  การฝhกประสบการณ:วิชาเรียนในสถานประกอบการ 
   3.  จัดโครงการส+งเสริมสนับสนุนผู�เรียนให�มีรายได�ระหว+างเรียนตามอาชีพที่เหมะสม 

4.  ผู�สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุ+งให�ผู�เรียนได�มีการฝhกทักษะ/ปฏิบัติ
จากประสบการณ:จริง และได�รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู�สอน 

สัมฤทธิผล ผู�สําเร็จการศึกษาป.การศึกษา 2553  จํานวน 962  คน  ติดตามได�  917  คน ได�งานทํา 
จํานวน  51  คน  คิดเป<นร�อยละ  7.54  ศึกษาต+อ  จํานวน  864  คน คิดเป<นร�อยละ  
95.32 ของจํานวนที่ติดตามได�  ดังน้ัน  รวมผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต+อภายใน  1  ป. จํานวน  915  คน  คิดเป<น
ร�อยละ  95.32  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.7 คุณลักษณะของผู�สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน+วยงานพอใจ 
ตัวบ�งช้ีที่  1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต�อคุณลักษณะที่พึงประสงค. ของผู�สําเร็จ

การศึกษา 

ความตระหนัก   ความพึงพอใจของผู�บริหาร หรือเจ�าของสถานประกอบการที่มีต+อพฤติกรรมของผู�สําเร็จ
การศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการด�านความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: เช+น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซ่ือสัตย: ความเมตตา
กรุณา  ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ: มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไม+เก่ียวข�องกับ
อบายมุข และส่ิงเสพติด เป<นต�น 
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ความพยายาม สถานศึกษาได�ดําเนินการโดยงานวิจัย ฯ สร�างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด�าน
ความรู� ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย: 
ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ: มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไม+
เก่ียวข�องกับอบายมุข และส่ิงเสพติด  เป<นต�น  ส+งไปยังสถานประกอบการ  จํานวน     
30  แห+ง  และสถานประกอบการให�ความร+วมมือในการตอบแบบสอบถามส+งกลับมายัง
สถานศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  จํานวน  23  ฉบับ 

สัมฤทธิผล  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต+อผู�สําเร็จการศึกษา มีค+าเฉล่ีย 3.81 มีผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ:  พอใช� 

มาตรฐานที่   1   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
ข�อกําหนดที่  1.8 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได�ระหว+างเรียน 
ตัวบ�งช้ีที่  1.9 ร�อยละของผู�เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได�ระหว�างเรียน 

ความตระหนัก ผู�เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได�ระหว+างเรียน
ตลอดป.การศึกษา 

ความพยายาม  ครูผู�สอนวิชาธุรกิจและการเป<นผู�ประกอบการ  สอนในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  มอบหมายให�ผู�เรียนประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  และมีรายได�ระหว+างเรียนตลอด
ป.การศึกษา ส+วนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ศูนย:บ+มเพาะ งานส+งเสริม
ผลิตผลและประกอบธุรกิจ  จัดอบรมให�ความรู�และเขียนแผนธุรกิจ  เพื่อประกอบอาชีพ  
และมีรายได�ระหว+างเรียน  ตลอดป.การศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ  ผู�เรียนทั้งหมดที่เรียนวิชาธุรกิจและการเป<นผู�ประกอบการตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  มีจํานวน 639 คน  และอบรมให�กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  จํานวน  20  คน  รวมทั้งหมด  659  คน  สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ
ตามแผนธุรกิจ  และมีรายได�ระหว+างเรียน  จํานวน  629  คน  คิดเป<นร�อยละ 95.74       
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1   
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

1.1 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ:ท่ีกําหนดตามช้ันป. 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
ตามเกณฑ:ที่กําหนดตามช้ันป. ร�อยละ 
82.60 

�   

1.2 ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู� 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู� ร�อยละ 76.26 

�   

1.3 ร�อยละของผู�เรียนท่ีสามารถ
ประยุกต:หลักการทางวิทยาศาสตร:  
และคณิตศาสตร:มาใช�แก�ปHญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<น
ระบบ 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�เรียนสามารถประยุกต:หลักการ
ทางวิทยาศาสตร:  และ
คณิตศาสตร:มาใช�แก�ปHญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<น
ระบบ ร�อยละ 97.52 

�   

1.4 ร�อยละของผู�เรียนแต+ละช้ันป.
ผ+านการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�เรียนแต+ละช้ันป.ผ+านการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ  ร�อยละ 
79.00 

�   

1.5 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�เรียนท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ร�อยละ 86.80 

�   

1.6 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ:การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตร 

ระดับด ีร�อยละ 75 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 74 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตร  ร�อยละ 
60.25 

 �  

1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา
ท่ีได�งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ต+อภายใน 1 ป. 

ระดับดี  ร�อยละ 76 - 100   
ระดับพอใช�  ร�อยละ 60 – 75 
ระดับปรับปรุง ร�อยละ 1 – 59 
 

ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต+อภายใน 
1 ป.  ร�อยละ 95.32 

�   

1.8 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต+อคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค: ของผู�สําเร็จการศึกษา 

ระดับดี ค+าเฉล่ีย 4.00–5.00   
ระดับพอใช� ค+าเฉล่ีย 3.50–3.99  
ระดับปรับปรุง ค+าเฉล่ีย 1.00–3.49 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต+อคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค: ของผู�สําเร็จ
การศึกษา  ค+าเฉล่ีย 3.81 

 �  

1.9 ร�อยละของผู�เรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ
มีรายได�ระหว+างเรียน 

ระดับดี  ร�อยละ 61 -100  
ระดับพอใช�  ร�อยละ 50 – 60  
ระดับปรับปรุง  ร�อยละ 1- 49 

ผู�เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ และมีรายได�
ระหว+างเรียน ร�อยละ 95.74 

�   

รวม 7 2 - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ระดับดี 
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สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

จุดเด�น  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับดี  มีจํานวน  7  ตัวบ+งช้ี  ได�แก+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.3   ร�อยละของผู�เรียนท่ีสามารถประยุกต:หลักการทางวิทยาศาสตร:  และคณิตศาสตร:มาใช�

แก�ปHญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย+างเป<นระบบ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.9 ร�อยละของผู�เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได�ระหว+างเรียน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาต+อภายใน 1 ป. 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.5  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.1 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ:ท่ีกําหนดตามช้ันป. 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.4  ร�อยละของผู�เรียนแต+ละช้ันป.ผ+านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.2 ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู�  

จุดที่ควรพัฒนา  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับพอใช�  มีจํานวน  2  ตัวบ+งช้ี  ได�แก+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.6   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ:การสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 
ตัวบ+งช้ีท่ี  1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต+อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค: ของผู�สําเร็จ

การศึกษา 
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนดที่  2.1     ร+วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล�อง 
               กับความต�องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ�งช้ีที่  2.1       ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ความตระหนัก   1. สถานศึกษาได�มีการกําหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปMดสอน
หลักสูตรแต+ละระดับของสาขาวิชาท่ีเปMดสอน มีการกําหนดไว�อย+างชัดเจนใน
วิสัยทัศน: และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห:ศักยภาพความพร�อมของ
การเปMดสอนหลักสูตรท้ัง ปวช. และ ปวส. 

  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพ และสภาพท�องถ่ิน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับเทคโนโลยี งานอาชีพ และท�องถ่ิน มีการ
ประเมินผลการใช�หลักสูตรและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไข 

ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ 
 รายวิชา  ปรับปรุงแผนการเรียนให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และ

ท�องถ่ิน โดยดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย+างต+อเน่ือง โดยพิจารณาจาก 

 1.  ข�อมูลความต�องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน 
 2.  ข�อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือ 

แผนการเรียน ท่ีสอดคล�องกับความต�องการตลาดแรงงานและชุมชน 
 3.  รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน 
 4.  รายงานการนําผลการประเมินไปใช� 

สัมฤทธิผล 1.  ครูผู�สอนทุกรายวิชามีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา     
คิดเป<นร�อยละ 100  

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการพัฒนาตามความต�องการของ
ตลาดแรงงาน  ระดับ ปวช. จํานวน 13 สาขางาน ระดับ ปวส. จํานวน 12 สาขาวิชา 
คิดเป<นร�อยละ 100  และปฏิบัติได�ทุกข�อ  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนดท่ี  2.2 จัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาตนเอง 
                        ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.2   ร�อยละของแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีการส+งเสริม  ให�ผู�สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู�จากรายวิชาต+าง ๆ  โดยเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ  มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�  การใช�ส่ือการเรียนรู�  การวัดประเมินผลอย+างหลากหลาย  
เหมาะสมสอดคล�องกับผู�เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู� มีการนิเทศการสอน และการ
ประเมินผลการสอนโดยผู�เก่ียวข�อง และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียน
ได�พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ   

ความพยายาม สถานศึกษากําหนดให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ  ส+งผ+านหัวหน�า
แผนกวิชาทุกภาคเรียน 

สัมฤทธิผล จํานวนรายวิชาท่ีมีสอนในป.การศึกษา  จํานวน  898  รายวิชา  รายวิชาที่มีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู�แบบบูรณาการอย+างมีคุณภาพ  จํานวน  696  รายวิชา  คิดเป<นร�อยละ 
77.50  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนดท่ี  2.2 จัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมให�ผู�เรียน 
                        ได�พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.3      ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต�อคุณภาพการสอนของผู�สอน 

ความตระหนัก ความพึงพอใจของผู�เรียนต+อคุณภาพการสอนของผู�สอนในด�านต+าง ๆ ความรู� ความสามารถ  
ในรายวิชาที่สอน  ความสามารถในการถ+ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน  การใช�ส่ือ     
การสอน การวัดและประเมินผล เป<นต�น 

ความพยายาม    งานวิจัยพัฒนาฯ  จัดทําเครื่องมือ ประเมินการสอนของครูเป<นแบบสอบถามแล�ว
มอบหมายให� นักเรียน นักศึกษา ประเมินครูผู�สอนทุกรายวิชา  และทุกภาคเรียน 

สัมฤทธิผล ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต+อคุณภาพการสอนของผู�สอน  มีค+าเฉล่ีย  4.23          
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนดท่ี  2.2     จัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดยส+งเสริมให�ผู�เรียน 
                         ได�พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่ 2.4         ร�อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝKก อุปกรณ.สําหรับการจัด 
                        การเรียนการสอนอย�างเหมาะสม   

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝhก เคร่ืองมือ อุปกรณ:อย+างเพียงพอและ
เหมาะสม  เกิดประโยชน:สูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณทั้งหมด  และจ+ายจริง 

ความพยายาม 1.  ได�รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  (งบอุดหนุน – พื้นฐาน)  
สําหรับ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงบดําเนินงานสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 2.  ผู�อํานวยการวิทยาลัยแจ�งให�ฝpายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และงานพัสดุ ทราบ 
 3.  ฝpายแผนงานฯ และงานวางแผนฯ ประชุมแจ�งหัวหน�าแผนกวิชา เพื่อจัดสรรค+าวัสดุฝhก

ของแต+ละแผนกวิชา แยกระดับ ปวช. และ ปวส. 
 4.  หัวหน�าแผนกวิชา  นํายอดจัดสรรวัสดุฝhกของแผนกวิชาไปจัดสรรตามรายวิชา และ

แจ�งครูผู�สอนรับทราบและให�ดําเนินการจัดทําส+งเสริมผลผลิต (สผ 1) ตามข้ันตอน 
 5.  ครูผู�สอนทํารายงานส+งเสริมผลผลิต (สผ 2) หลังจากนักศึกษาฝhกปฏิบัติเรียบร�อยแล�ว 
 6.  งานแผนงบประมาณฯ ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป. 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝhก อุปกรณ: สําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป<นร�อยละ 18.47     
ของงบดําเนินการท้ังหมด  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนดท่ี  2.3   จัดคอมพิวเตอร:ให�เหมาะสมและเพียงพอในแต+ละสาขาวิชา 
ตัวบ�งช้ีที่  2.5      ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอร.ในแต�ละสาขาวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ  ดังน้ี 
 1.  จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ: คอมพิวเตอร: จํานวนเครื่องได�เพียงพอกับผู�เรียนใน  
           ห�องปฏิบัติการ 
 2.  ปรับปรุงห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร: ตามมาตรฐานของห�องปฏิบัติการ 
 3.  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร:ในห�องปฏิบัติการ และระบบเครือข+ายให�สามารถใช�งานใน  
       การเรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ 
 4.   จัดตารางการใช�ห�องปฏิบัติการให�นักศึกษาทุกคนที่เรียนคอมพิวเตอร: สามารถใช�  

          คอมพิวเตอร: ได�อย+างเพียงพอ 

 

 



 56

ความพยายาม สถานศึกษามีห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร:  จํานวน 11 ห�องเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร:  
จํานวน 40 เครื่องต+อห�อง มี 8 ห�องเรียน   จํานวน 30 เครื่องต+อห�อง มี 2 ห�องเรียน  
จํานวน  20  เครื่องต+อห�องมี  1  ห�องเรียน  รวมมีคอมพิวเตอร:  ท้ังหมด  400  เครื่อง      
ที่สามารถใช�ในการเรียนการสอน  โดยนักศึกษาเข�ามาฝhกทักษะด�านคอมพิวเตอร:      
คร้ังละ 40 คน  30 คน  และ  20  คน  ต+อห�องเรียนตามจํานวนผู�เรียนในแต+ละคร้ัง 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร:ที่มีระบบคอมพิวเตอร: ตามอัตราส+วนผู�เรียน : 
เครื่องคอมพิวเตอร:  เป<น  1  คน :  1  เคร่ือง  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.4     จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาค�นคว�าให�เหมาะสมกับ   
                        สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล+งการเรียนรู�อ่ืน ๆ  
ตัวบ�งช้ีที่  2.6      ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห�องเรียน     
                       ห�องปฏิบัติการ  พ้ืนที่ฝKกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่  
                        เอ้ือต�อการเรียนรู� และเกิดประโยชน.สูงสุด 

ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ได�แก+ หอประชุม โรงอาหาร ห�องนํ้า ฯลฯ 
ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน พื้นที่ฝhกปฏิบัติ โดยจัดให�มีครุภัณฑ: และอุปกรณ:
การศึกษาที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแต+ละสาขาวิชา สภาพแวดล�อม ส่ิงอํานวยความ
สะดวกท้ังภายในและภายนอกห�องเรียน เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต+อการเรียนรู� 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดความเหมาะสม ดังน้ี 
 1.  มีการวางแผนการใช�ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติ 
 2.  มีการใช�ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการโรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติตามตารางการใช� 
 3.  มีการติดตาม ประเมินผลการใช�ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน และพื้นที่ฝhกปฏิบัติ 
 4.  มีการนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงห�องเรียน ห�องปฏิบัติการโรงฝhกงาน และ

พื้นท่ีฝhกปฏิบัติ 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงานพื้นที่ฝhก
ปฏิบัติ เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู�และเกิดประโยชน:สูงสุด 
ปฏิบัติได�ทุกข�อ  มีผลการประเมินอยู+ในในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.4     จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาค�นคว�าให�เหมาะสมกับ   
                        สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล+งการเรียนรู�อ่ืน ๆ  
ตัวบ�งช้ีที่  2.7    ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย.วิทยบริการให�เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   
  มีบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรู�  และเกิดประโยชน.สูงสุด 

ความตระหนัก  ความเหมาะสมในการจัดศูนย:วิทยบริการ ได�แก+ ห�องสมุด ศูนย:การเรียนรู�ด�วยตนเอง 
ภาษาอังกฤษ  และห�องอินเตอร:เน็ต ท่ีมีส่ือหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เช+น ระบบการสืบค�น และสามารถรองรับการให�บริการวิชาการแก+ชุมชนและสังคม โดยจัด
ให�มีครุภัณฑ: และอุปกรณ:การศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแต+ละสาขาวิชา 

ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีในศูนย:วิทยบริการ มีส่ือที่หลากหลาย และข�อมูลการใช�งาน 
 2.  มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เช+น ระบบการสืบค�น 
 3.  สามารถรองรับการให�บริการวิชาการแก+ชุมชนและสังคม 
 4.  มีการประเมินคุณภาพการให�บริการ 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาจัดศูนย:วิทยาบริการให�เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต+อการ
เรียนรู�และเกิดประโยชน:สูงสุด  ปฏิบัติได�ทุกข�อ  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.4     จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาค�นคว�าให�เหมาะสมกับ   
                        สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล+งการเรียนรู�อ่ืน ๆ  
ตัวบ�งช้ีที่  2.8    ระดับความเหมาะสมในการจัดให�มีครุภัณฑ. และอุปกรณ.ที่ใช�ในการเรียน 
                      การสอนมีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

ความตระหนัก    ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ: และอุปกรณ:การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรือเหมาะสมในการใช�งานและความทันสมัยของครุภัณฑ:และอุปกรณ: รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการใช�งานที่สามารถตอบสนองการใช�งานของผู�ใช�ได�อย+างเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน  

ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการ และมีข�อมูลท่ีบ+งช้ีคุณภาพดังน้ี 
 1.  จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ท่ีมีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน อยู+ในสภาพที่ใช�งานได�ดี 
 2. จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ท่ีมีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ 
 3.  จํานวนครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่มีอยู+ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย 
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ: อุปกรณ: 

และเครื่องมือต+าง ๆ ที่ใช�มีการปรับปรุงโดยใช�ผลการประเมิน 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาจัดให�มีครุภัณฑ:และอุปกรณ: ปฏิบัติได�ทุกข�อ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี   
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.5     จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อมและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต+อการเรียนรู� 
ตัวบ�งช้ีที่  2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อม  ส่ิงอํานวย   
                        ความสะดวกที่เอ้ือต�อการเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ความตระหนัก    สถานศึกษาได�วางแผนปฏิบัติการ  ดังน้ี 
 1.  มอบหมายหน�าท่ีนักการภารโรงดูแลอาคารเรียน และพื้นที่ส+วนรวมของสถานศึกษา 
 2.  คําส่ังแต+งต้ังผู�สอน ดูแลความสะอาดเรียบร�อย บริเวณช้ันเรียน ห�องปฏิบัติการ โดย

ให�ผู�เรียนมีส+วนร+วม 
 3.  จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน:ในสถานศึกษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:สําหรับเป<นท่ี 

พักผ+อนของผู�เรียน 
 4.  จัดโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบปrองกันมีความปลอดภัย 

ความพยายาม สถานศึกษาได�ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  กํากับ ติดตาม นักการภารโรง ดูแลอาคารเรียน และพื้นท่ีส+วนรวมของสถานศึกษาอย+าง 

ต+อเน่ือง 
 2.  มอบหมายให�ครู และนักเรียนนักศึกษา ดูแลความสะอาดของห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ    

ก+อน – หลัง เข�าห�องเรียน 
 3.  ปรับปรุงภูมิทัศน: ปลูกต�นไม� เพิ่มข้ึน 
 4.  ปรับปรุงบริเวณสถานท่ีพักผ+อนและจัดซ้ือโตsะเก�าอ้ี เพื่อเป<นที่พักผ+อนของผู�เรียน 
 5.  พัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร:ในโรงเรียน 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต+อ    
การเรียนรู�  ในสถานศึกษาปฏิบติัได�ทุกสาขาวิชา  จาก  15  สาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ 100        
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา     
                        ท้ังในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.10    จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล�งต�าง ๆ  ทั้งภายใน  
                        และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก    การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
เช+น  การเป<นวิทยากรให�ความรู�  สนับสนุนเงิน  วัสดุ  อุปกรณ:  เครื่องมือ  เครื่องจักร    
เป<นต�น  เพื่อให�การจัดการศึกษาเป<นไปอย+างมีประสิทธิภาพ 
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ความพยายาม สถานศึกษาได�มีการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.  การระดมทรัพยากร บุคคลเป<นวิทยากรให�ความรู� จํานวน 126 ครั้ง 
 2.  การสนับสนุนเงินเพื่อให�การจัดการศึกษา 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.  มีการประสานการใช�ครุภัณฑ:ทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณ:อ่ืนๆ ร+วมกัน จํานวน 32 ครั้ง 

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

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา     
                 ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.11    จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร�วมกับสถานศึกษาในการจัด  
                       การศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี 

ความตระหนัก   1.  สถานศึกษาประสานความร+วมมือกับสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ 
      อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 2.  สํารวจสถานประกอบการ ประสานความร+วมมือในการจัดการฝhกงานของนักเรียน

นักศึกษาระบบปกติ 
 3.  รวบรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร+วมจัดการเรียนการสอน 

ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

ความพยายาม 1.  ได�รับความร+วมมือจากสถานประกอบการในการวางแผนการศึกษาและวางแผนการ
จัดการฝhกงานในระบบปกติ  และฝhกอาชีพในระบบทวิภาคีเป<นอย+างดี 

 2.  สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข�าฝhกงานเป<นจํานวนมาก 
 3.  สถานประกอบการแจ�งความจํานงขอรับนักศึกษาบางสาขาวิชา ฝhกงานทุกภาคเรียน 
 4.  วางแผนการจัดการศึกษาร+วมกับสถานประกอบการได�ตรงกับความต�องการของ  
           สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
 5.  สถานประกอบการได�รับนักศึกษาฝhกงาน ตามจํานวนท่ีต�องการ 
           6.  นักศึกษาทุกคนได�รับการฝhกงานในสถานประกอบการครบหลักสูตรก+อนสําเร็จการศึกษา 

สัมฤทธิผล จํานวนสถานประกอบการที่ร+วมมือจัดการศึกษาและรับนักศึกษาฝhกงาน รวมเป<น 350 แห+ง   
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี   
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา     
                        ท้ังในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.12    จํานวนคน – ชั่วโมงของผู�เช่ียวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิป;ญญาท�องถ่ิน   
                        ที่มีการพัฒนาผู�เรียน 

ความตระหนัก    สถานศึกษาสรรหาผู�สอนจากหน+วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู�นําภูมิปHญญาท�องถ่ิน และ 
  สถานประกอบการท้ังชาวไทยและชาวต+างชาติที่มีความรู� ความชํานาญ เหมาะสมกับ

สาขาวิชา ในการพัฒนาผู�เรียน 

ความพยายาม  ทุกสาขาวิชาจัดให�มีผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิและภูมิปHญญาท�องถ่ิน หรือผู�มีความรู�จาก
หน+วยงาน  ภายนอก และชุมชน ให�ความร+วมมือกับสถานศึกษาในการเป<นวิทยากร ให�
ความรู�และพัฒนาผู�เรียนท้ังป.การศึกษา 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษามีการจัดหาผู�เช่ียวชาญ/ผู�ทรงคุณวุฒิ/หรือภูมิปHญญาท�องถ่ินมาร+วมในการ
พัฒนา ผู�เรียนต้ังแต+ 2 คน ต+อ ช่ัวโมง ต+อ ภาคเรียนข้ึนไป จํานวน 132 ครั้ง 174 คน  
450  ช่ัวโมง  โดยจัดหาครบทุกสาขาวิชา  จากทั้งหมด  12  สาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ 
100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา     
                        ท้ังในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.13    อัตราส�วนของผู�สอนประจําที่มีคุณวุฒิด�านวิชาชีพต�อผู�เรียนในแต�ละสาขาวิชา 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีผู�สอนที่เป<นข�าราชการ  ครูประจํา  พนักงานราชการ (ครู)  ครูจ�างท่ี
สถานศึกษาทําสัญญาจ�าง  ต+อเน่ืองไม+น�อยกว+า 1  ภาคเรียน  ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ   
ซึ่งได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนต+อจํานวนผู�เรียนท้ังหมดใน  
แต+ละสาขาวิชา 

ความพยายาม  สถานศึกษามีผู�สอนที่มีคุณวุฒิด�านวิชาชีพทั้งหมด 71 คน มีผู�สอนตามหลักสูตรต+างสาขา  
แผนกวิชา จํานวน 115  คน สาขาวิชาท่ีเปMดสอน จํานวน 13  สาขาวิชา จํานวนผู�เรียนมี
ทั้งหมด 3,041 คน คิดอัตราส+วนโดยภาพรวม ผู�สอนต+อผู�เรียน 1 : 16 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาจัดผู�สอนประจําที่มีคุณวุฒิด�านวิชาชีพต+อผู�เรียนตามเกณฑ: ผู�สอน 1 คน ต+อ
ผู�เรียนไม+เกิน 35 คน จํานวนครบทุกสาขาวิชา จาก 13 สาขาวิชา คิดเป<นร�อยละ 100  
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี  
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มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข�อกําหนด  2.6 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร+วมกันจัดการศึกษา     
                        ทั้งในระบบและทวิภาคีอย+างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.14 อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน 

ความตระหนัก    สถานศึกษามีจํานวนผู�สอนท่ีเป<นข�าราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ (ครู) ครูจ�างที่
สถานศึกษา  ทําสัญญาจ�างต+อเน่ือง ไม+น�อยกว+า 1 ภาคเรียน ต+อจํานวนผู�เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา 

ความพยายาม  สถานศึกษามีครูประจํา 65 คน  พนักงานราชการ (ครู)  6  คน ครูจ�างสอน 32 คน รวม 
103 คน จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ท้ังหมด 3,041 คน  

สัมฤทธิผล  อัตราส+วนของผู�สอนประจําต+อผู�เรียน คิดเป<น 1 : 29 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: พอใช�  
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

2.1 ร�อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพ 

ระดับดี ร�อยละ 76 – 100 หรือ
ปฏิบัติครบท้ัง 4 ข�อ   
ระดับพอใช�   ร�อยละ  60 – 75 
หรือปฏิบัติเพยีง ข�อ 1 – 3 หรือ
ปฏิบัติเพยีงข�อ 1 - 2  ระดับ
ปรับปรุง  ร�อยละ 1 – 59 หรือไม+
ปฏิบัติหรือปฏิบัติข�อใดข�อหน่ึง
เพยีงข�อเดียว 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมี 
คุณภาพ  ร�อยละ 100  และ     
ปฏิบัติครบทุกข�อ 

����   

2.2 ร�อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู�แบบบูรณาการ 

ระดับด ีร�อยละ  76 - 100 
ระดับพอใช� ร�อยละ 60 - 75 
ระดับปรับปรงุ ร�อยละ 1 - 59 

แผนการจัดการเรียนรู�แบบ  
บูรณาการ  คิดเป<นร�อยละ 77.50 

����   

2.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู�เรียนต+อคุณภาพการสอนของ
ผู�สอน 

ระดับดี  ค+าเฉล่ีย 4.00 – 5.00 
ระดับพอใช� ค+าเฉล่ีย 3.5 – 3.99 
ระดบัปรบัปรงุ ค+าเฉล่ีย 1.00 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต+อ
คุณภาพการสอนของครูผู�สอนมี
ค+าเฉล่ีย  4.23 

����   

2.4 ร�อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝhก  
อุปกรณ:สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอย+างเหมาะสม 

ระดับดี มากกว+าร�อยละ  15   
ของงบดําเนินการท้ังหมด  
ระดับพอใช�   ร�อยละ  10 - 15  
ของงบดําเนินการท้ังหมด   
ระดับปรับปรุง  น�อยกว+าร�อยละ  
10  ของงบดําเนินการท้ังหมด 

งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝhก  อุปกรณ:สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย+าง
เหมาะสม  คดิเป<นร�อยละ 18.47 

���� 

 

 

2.5 ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของคอมพิวเตอร:ในแต+
ละสาขาวิชา 

ระดับดี  ผู�เรียน  : 
คอมพิวเตอร: 1 คน : 1 เคร่ือง   
ระดับพอใช� ผู�เรียน :  
คอมพิวเตอร: 2 คน : 1 เคร่ือง   
ระดับปรับปรุง  ผู�เรียน :  
คอมพิวเตอร: 3 คนข้ึนไป :  
1 เคร่ือง 

ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของคอมพิวเตอร:ใน    
แต+ละสาขาวิชา  ผู�เรียน 1 คน ต+อ 
คอมพิวเตอร: 1 เครื่อง 

���� 

 

 

2.6 ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  พื้นท่ี
ฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการ
เรียนรู� และเกิดประโยชน:สูงสุด 

ระดับดี  ปฏิบัติทุกข�อ   
ระดับพอใช�  ปฏิบัติข�อ  1 – 3 
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข�อ 1 – 2 

ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  พื้นท่ี
ฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการ
เรียนรู� และเกิดประโยชน:สูงสุด 
ปฏิบัติทุกข�อ 

����   
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ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

2.7 ระดับความเหมาะสมในการ
จัดศูนย:วิทยบริการให�เหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต+อการเรียนรู� และเกิด
ประโยชน:สูงสุด 

ระดับดี  ปฏิบัติทุกข�อ   
ระดับพอใช� ปฏิบัต ิ3 ข�อ 
ระดับปรับปรงุ  ปฏิบัติ 2 ข�อ 

ระดับความเหมาะสมในการจดั    
ศูนย:วิทยบริการให�เหมาะสมกับวิชา
ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการ
เรียนรู� และเกิดประโยชน:สูงสุด 
ปฏิบัติทุกข�อ 

����   

2.8 ระดับความเหมาะสมในการ
จัดให�มีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ท่ีใช�
ในการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และได�มาตรฐาน 

ระดับดี  ปฏิบัติทุกข�อ  
ระดับพอใช� ปฏิบัติข�อ  1 - 4   
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข�อ 1 – 3 

ระดับความเหมาะสมในการจัดให�
มีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ท่ีใช�ในการ
เรียนการสอนมีคุณภาพและได�
มาตรฐาน  ปฏิบัติทุกข�อ 

����   

2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพ  
แวดล�อม ส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู�ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับดี  ร�อยละ  71 – 100  
ระดับพอใช�  ร�อยละ  60 – 70    
ระดับปรับปรุง  ร�อยละ  1 - 59 

ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล�อม   
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต+อ
การเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน  
ทุกสาขาวิชา จาก 15 สาขาวิชา 
คิดเป<นร�อยละ 100 

����   

2.10 จํานวนคร้ังหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล+ง
ต+าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
และภายนอก 25 คร้ังข้ึนไป   
ระดับพอใช� ระดมทรัพยากรท้ัง
ภายในและภายนอก 20 – 24 คร้ัง 
ระดับปรับปรุง ระดมทรัพยากรท้ัง
ภายในและภายนอก 1 – 19 คร้ัง 

จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล+งต+าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ 
รวม 184  ครัง้ 

����   

2.11  จํานวนสถานประกอบการ
ท่ีมีการจัดการศึกษาร+วมกับ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี 

ระดับดี  20   
สถานประกอบการข้ึนไป   
ระดับพอใช�  15 – 19   
สถานประกอบการ  
ระดับปรับปรุง  1 – 14   
สถานประกอบการ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการ
จัดการศึกษาร+วมกับสถานศึกษา
ในการจัด การศึกษาระบบปกติ
และระบบทวิภาคี  จํานวน  350  
แห+ง 

����   

2.12  จํานวนคน – ช่ัวโมงของ
ผู�เช่ียวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ภูมิปHญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการพัฒนา
ผู�เรียน 

ระดับดี   ร�อยละ  90 – 100  
ระดับพอใช�   ร�อยละ  75 - 89  
ระดับปรับปรุง  ร�อยละ  1 - 74 

จํานวนคน – ช่ัวโมงของ
ผู�เช่ียวชาญ  ผู�ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ภูมิปHญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการพัฒนา
ผู�เรียนทุกสาขาวิชา จาก 12 
สาขาวิชา คิดเป<นร�อยละ 100 

����   

2.13  อัตราส+วนของผู�สอน
ประจําท่ีมีคุณวุฒิด�านวิชาชีพต+อ
ผู�เรียนในแต+ละสาขาวิชา 

ระดับดี   ร�อยละ  100  
ระดับพอใช�   ร�อยละ  50 - 99  
ระดับปรับปรุง  ร�อยละ  1 - 49 

ร�อยละของสาขาวิชาท่ีผู�สอน
ประจํามีคุณวุฒิด�านวิชาชีพต+อ
ผู�เรียนทุกสาขาวิชา จาก 13 
สาขาวิชา คิดเป<นร�อยละ 100 

����   
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ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

2.14  อัตราส+วนของผู�สอน
ประจําต+อผู�เรียน 

ระดับดี ผู�สอน 1 คน ต+อ ผู�เรียน 
น�อยกว+า 25  คน    
ระดับพอใช�  ผู�สอน 1 คน  ต+อ 
ผู�เรียน 25 – 30  คน  
ระดับปรับปรุง  ผู�สอน 1  คน  ต+อ   
ผู�เรียนมากกว+า 30  คน 

อัตราส+วนของผู�สอนประจําต+อ
ผู�เรียน  1  ต+อ  29  

 ����  

รวม 13 1 - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 ระดับดี 

สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด�น  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับดี  มีจํานวน  13  ตัวบ+งช้ี  ได�แก+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.1 ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.4   ร�อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝhก  อุปกรณ:สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอย+างเหมาะสม 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.5 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอร:ในแต+ละสาขาวิชา 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  

พื้นท่ีฝhกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่เอต+อการเรียนรู� และเกิด
ประโยชน:สูงสุด 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย:วิทยบริการให�เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศที่
เอ้ือต+อการเรียนรู� และเกิดประโยชน:สูงสุด 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให�มีครุภัณฑ:และอุปกรณ:ที่ใช�ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต+อการเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล+งต+าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร+วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี 

ตัวบ+งช้ีท่ี  2.12 จํานวนคน – ช่ัวโมงของผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปHญญาท�องถ่ินท่ีมีการพัฒนาผู�เรียน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.13 อัตราส+วนของผู�สอนประจําที่มีคุณวุฒิด�านวิชาชีพต+อผู�เรียนในแต+ละสาขาวิชา 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.3 ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต+อคุณภาพการสอนของผู�สอน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  2.2 ร�อยละของแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับพอใช�  มีจํานวน  1  ตัวบ+งช้ี  คือ ตัวบ+งช้ีท่ี  2.14  อัตราส+วน
ของผู�สอนประจําต+อผู�เรียน 
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มาตรฐานที่   3     การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดท่ี  3.1    จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีดีงามใน   
                         วิชาชีพ รวมท้ังด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ: 
ตัวบ�งช้ีที่  3.1     ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านคุณธรรมจริยธรรม 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีช+วยส+งเสริมการพัฒนาผู�เรียนด�านคุณธรรมจริยธรรม ค+านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค:  มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให�ผู�เรียนเป<นคนดีมีความสุข  
ดังต+อไปน้ี 
1. กิจกรรมด�านคุณธรรม  หมายถึง  กิจกรรมท่ีพัฒนาผู�เรียนให�ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ี

ดีงามตามหลักของศาสนา  ไม+สร�างความเดือดร�อนให�กับตนเองหรือผู�อ่ืน  มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. กิจกรรมด�านค+านิยม  หมายถึง  กิจกรรมท่ีส+งเสริมให�ผู�เรียนรู�จักการใช�เหตุผลใน
การตัดสินใจเรื่องต+าง ๆ  อย+างถูกต�อง  หรือมีวิธีคิดเพื่อเลือกปฏิบัติในส่ิงต+าง ๆ  
อย+างเหมาะสม 

3. กิจกรรมด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:  หมายถึง  กิจกรรมที่พัฒนาผู�เรียนให�เป<นผู�
ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ:  สังคม  จิตใจและร+างกายท่ีสมบูรณ: 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 
2. มีการสร�างระบบการมีส+วนร+วมของผู�เรียน  ครู  บุคลากร  และสามารถสร�างความ

ร+วมมือให�ชุมชน  องค:กรภายนอกสถานศึกษาเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามวงจร  PDCA  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ: 
4. ผู�รับบริการหรือผู�รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงต้ังแต+ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
5. ผลการดําเนินงานได�รับการยอมรับจากชุมชน ท�องถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค 

สัมฤทธิผล สาขาวิชาที่มีผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านคุณธรรมจริยธรรม  เฉล่ียร�อยละ 
98.10  ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นร�อยละ 100 มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดท่ี  3.1     จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                          รวมทั้งด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ: 
ตัวบ�งช้ีที่  3.2  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านประชาธิปไตย 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของ
พลเมืองท่ีอยู+ภายใต�การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:เป<นประมุข 
สามารถเป<นผู�นําผู�ตามได�อย+างถูกต�องเหมาะสม ตลอดจนเข�าร+วมกิจกรรมทางการ
เมืองตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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กิจกรรมด�านประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวข�องกับการเมืองการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย  การมีส+วนร+วมในกิจกรรมส+งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยในระดับต+างๆ เช+น องค:การปกครองส+วนท�องถ่ิน ระดับชาติ การมีส+วน
ร+วมในการเลือกนายกองค:การวิชาชีพ กิจกรรมชมรม องค:การ การทํางานร+วมกันตาม
วิถีประชาธิปไตยเพื่อฝhกการเป<นผู�นํา ผู�ตามที่ดี การยอมรับมติของส+วนรวมอย+างมีเหตุผล 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 
2. มีการสร�างระบบการมีส+วนร+วมของผู�เรียน ครู บุคลากร  และสามารถสร�างความ

ร+วมมือให�ชุมชน  องค:กรภายนอกสถานศึกษาเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามวงจร  PDCA  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ: 
4. ผู�รับบริการหรือผู�รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงต้ังแต+ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
5. ผลการดําเนินงานได�รับการยอมรับจากชุมชน  ท�องถ่ิน  จังหวัด  ภูมิภาค 

สัมฤทธิผล สาขาวิชาที่มีผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านประชาธิปไตย  เฉล่ียร�อยละ  
91.12  ครบทุกสาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ  100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดท่ี  3.1     จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                          รวมทั้งด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ: 
ตัวบ�งช้ีที่  3.3  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านความรักชาติ ศาสน. กษัตริย. 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�มีความตระหนักและสํานึกในพระคุณของ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: การมีส+วนร+วมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต+อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:ในฐานะของคนไทยท่ีบรรพบุรุษได�ปฏิบัติเป<น
แบบอย+างมายาวนาน และมีความภาคภูมิใจในความเป<นไทย 

 กิจกรรมด�านความรักชาติ ศาสน: กษัตริย: หมายถึง กิจกรรมท่ีส+งเสริมและพัฒนา
ค+านิยมของผู�เรียนเก่ียวกับความเป<นคนไทย การอนุรักษ:และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปHญญาไทย กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:และบุคคลสําคัญ
ทั้งระดับท�องถ่ินและระดับชาติ 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 
2. มีการสร�างระบบการมีส+วนร+วมของผู�เรียน ครู บุคลากร  และสามารถสร�างความ

ร+วมมือให�ชุมชน  องค:กรภายนอกสถานศึกษาเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามวงจร  PDCA  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ: 
4. ผู�รับบริการหรือผู�รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงต้ังแต+ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
5. ผลการดําเนินงานได�รับการยอมรับจากชุมชน  ท�องถ่ิน  จังหวัด  ภูมิภาค 
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สัมฤทธิผล สาขาวิชาที่มีผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านความรักชาติ  ศาสน:  กษัตริย:  
เฉล่ียร�อยละ  93.54  ครบทุกสาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ 100  มีผลการประเมิน     
อยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดท่ี  3.1   จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                        รวมทั้งด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ: 
ตัวบ�งช้ีที่  3.4  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนเก่ียวกับการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                         พอเพียงไปใช� 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ความเข�าใจในหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต:ใช�ในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานได�อย+างเหมาะสม 

 หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป<นการพัฒนาที่อยู+บนพื้นฐานของความเป<นกลาง
และไม+ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ  คือความพอดีที่ไม+มากไม+น�อย
จนเกินไป ไม+เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน ความมีเหตุผล คือหลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจเร่ืองต+าง ๆ โดยพิจารณาจากปHจจัยที่เก่ียวข�องตลอดจน ผลท่ีคาดว+าจะเกิดข้ึน
อย+างรอบคอบ มีภูมิคุ�มกันที่ดี คือการเตรียมตัวให�พร�อมรับต+อผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงรอบด�าน ซึ่งต�องอาศัยความรู� คือความรอบรู� ความรอบคอบ ความ
ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม คือการยึดถือคุณธรรมตลอดเวลา 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 
2. มีการสร�างระบบการมีส+วนร+วมของผู�เรียน  ครู  บุคลากร  และสามารถสร�างความ

ร+วมมือให�ชุมชน  องค:กรภายนอกสถานศึกษาเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามวงจร  PDCA  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ: 
4. ผู�รับบริการหรือผู�รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงต้ังแต+ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
5. ผลการดําเนินงานได�รับการยอมรับจากชุมชน  ท�องถ่ิน  จังหวัด  ภูมิภาค 

สัมฤทธิผล สาขาวิชาที่มีผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านการน�อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช�  เฉล่ียร�อยละ  89.45  ครบทุกสาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ  
100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

 
 
 
 
 
 



 68

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดท่ี  3.1     จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                          รวมทั้งด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ: 
ตัวบ�งช้ีที่  3.5  ผลของผู�เรียนที่เข�าร�วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก 
                         สถานศึกษา 

ความตระหนัก กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพเป<นกิจกรรมที่สถานศึกษามอบให�แผนกวิชาหรืองานที่
เก่ียวข�องจัดข้ึน  หรือการเข�าร+วมกิจกรรมที่หน+วยงานอ่ืนจัดข้ึน นอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในห�องเรียน มีวัตถุประสงค:เพื่อส+งเสริมการเรียนการสอน
ให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาด�านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย 

 กิจกรรมทางวิชาการ  หมายถึง  การเข�าร+วมการประชุม สัมมนา การอบรม การ
นําเสนอหรือการจัดแสดง การเข�าร+วมประกวดแข+งขันและการศึกษาดูงานที่ส+งเสริม
ความเจริญด�านพุทธิพิสัยเป<นหลัก 

 กิจกรรมทางวิชาชีพ  หมายถึง  การเข�าร+วมประกวด การแข+งขัน การฝhกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสาธิตท่ีส+งเสริมด�านทักษะวิชาชีพให�กับผู�เรียน 

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1. แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 
2. มีการสร�างระบบการมีส+วนร+วมของผู�เรียน ครู บุคลากร และสามารถสร�างความ

ร+วมมือให�ชุมชน  องค:กรภายนอกสถานศึกษาเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามวงจร  PDCA  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ: 
4. ผู�รับบริการหรือผู�รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับสูงต้ังแต+ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
5. ผลการดําเนินงานได�รับการยอมรับจากชุมชน  ท�องถ่ิน  จังหวัด  ภูมิภาค 

สัมฤทธิผล สาขาวิชาที่มีผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เฉล่ียร�อยละ 98.05 ครบทุกสาขาวิชา คิดเป<นร�อยละ 100 มีผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดที่  3.2     จัดทําระบบการดูแลให�คําปรึกษาผู�เรียนอย+างต+อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  3.6 จํานวนคร้ังของกิจกรรมปOองกันและตรวจสารเสพติดให�กับผู�เรียน 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจในการปrองกันและแก�ปHญหายาเสพติด 
ตลอดจนจัดให�มีการตรวจสารเสพติดให�กับผู�เรียนเพื่อเป<นภูมิคุ�มกันให�กับผู�เรียน 

 กิจกรรมปrองกันและแก�ปHญหายาเสพติด หมายถึง การให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
โทษภัยของยาเสพติด การร+วมกิจกรรมต+าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับการรณรงค: การปrองกัน
หรือแก�ปHญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให�ผู�เรียนรู�จักปฏิเสธ
ไม+ยุ+งเก่ียวกับยาเสพติด 

 การตรวจสารเสพติด หมายถึง สถานศึกษาจัดบริการตรวจหาสารเสพติดให�กับผู�เรียน
โดยวิธีการที่เช่ือถือได� เพื่อให�การช+วยเหลือบําบัดในกรณีท่ีพบว+ามีผู�เสพ 
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ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
 1.  แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนเข�าร+วมกิจกรรมปrองกันและแก�ปHญหายาเสพติด

อย+างน�อยป.ละ 1 ครั้ง มีจํานวนไม+น�อยกว+าร�อยละ 80 โดยมีการดําเนินการตาม
วงจร PDCA ที่สมบูรณ: 

 2.  แต+ละสาขาวิชามีจํานวนผู�เรียนได�รับบริการตรวจหาสารเสพติดทุกคน 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดกิจกรรมปrองกันและตรวจสอบสารเสพติดให�กับผู�เรียน จํานวน 2 ครั้ง  
มีผู�รับการตรวจ  จํานวน  2,874  คน  จากผู�เรียนท้ังหมด  3,041  คน คิดเป<นร�อยละ  
94.50  มีผลการประเมินในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดที่  3.2    จัดทําระบบการดูแลให�คําปรึกษาผู�เรียนอย+างต+อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  3.7 จํานวนคร้ังของการจัดให�ผู�เรียนพบครูที่ปรึกษา  

ความตระหนัก    สถานศึกษาได�จัดให�ผู�เรียนทุกคน (ท้ังกลุ+ม/ห�อง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแล ติดตามให�
คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอย+างต+อเน่ือง ตลอดป.การศึกษา 
นอกเหนือ  จากการที่ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษาเป<นรายบุคคล  โดยกําหนดให�ครูที่ปรึกษา 
พบนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาสัปดาห:ละ 1 ครั้ง และบันทึกการพบครูท่ีปรึกษาส+งงาน
ปกครองในสัปดาห:ถัดไป 

ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการไปตามข้ันตอนดังน้ี 
   1.  ครูทุกคนมีคําส่ังแต+งต้ังให�ปฏิบัติหน�าที่เป<นครูที่ปรึกษา 
  2.  จัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา 
  3.  ครูที่ปรึกษาพบและรายงานผลการพบนักเรียนนักศึกษา  ทุกสัปดาห: 
  4.  จัดทําระบบเอกสารการติดตามนักเรียนนักศึกษาให�เป<นไปในแนวเดียวกัน 
  5.  มีการเก็บข�อมูลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาอย+างครบถ�วน 
  6.  สรุปรายงานผลการพบท่ีปรึกษาของครูทุกคนต+อสถานศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคเรียน 
  7.  สถานศึกษาทราบผลการปฏบัิติงานของครูท่ีปรึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในป.การศึกษาต+อไป 

สัมฤทธิผล ครูท่ีปรึกษาพบผู�เรียนทุกสาขาวิชาตลอดป.การศึกษา  เฉล่ียในภาพรวม  จํานวน  30  ครั้ง 
มีสาขาวิชาที่พบครูที่ปรึกษาตามเกณฑ:  จํานวน  11  สาขาวิชา  จาก  13  สาขาวิชา      
คิดเป<นร�อยละ  84.62  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่  3 การพัฒนาผู�เรียน 
ข�อกําหนดที่  3.2    จัดทําระบบการดูแลให�คําปรึกษาผู�เรียนอย+างต+อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  3.8     ร�อยละของผู�เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข�า 

ความตระหนัก    ผู�เรียนท่ีออกกลางคัน โดยการลาออก และพ�นสภาพการเป<นนักเรียนนักศึกษาหรือใน
กรณีอ่ืน เมื่อเทียบกับผู�เรียนแรกเข�าที่ข้ึนทะเบียนเป<นนักเรียนนักศึกษาในป.การศึกษา
เดียวกัน 

ความพยายาม  สถานศึกษาได�ดําเนินการดังน้ี 
   1.  งานทะเบียนรับใบคําร�องจากผู�ประสงค:ลาออกพร�อมแจ�งเหตุผล 
  2.  ครูที่ปรึกษา แจ�งผู�เรียนท่ีขาดติดต+อกันเกิน 15 วัน กับงานทะเบียนเพื่อประกาศพ�นสภาพ 
  3.  งานทะเบียนรวบรวมข�อมูลจากผู�ไม+ผ+านเกณฑ:ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต+ละ  
                             ป.เพือ่ประกาศพ�นสภาพ 

สัมฤทธิผล  ผู�เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข�า  โดยมีผู�เรียนแรกเข�า  จํานวน  3,895  คน 
ผู�เรียนปHจจุบัน  จํานวน  2,740  คน  มีผู�ออกกลางคัน จํานวน  1,155  คน  คิดเป<น
ร�อยละ  29.65  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับดี  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น ร�อยละ 76 – 100   
ระดับพอใช�  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น  ร�อยละ 60 – 75   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการได�ครบ 
2 ประเด็น  ร�อยละ 1 - 59 

ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านคุณธรรม จริยธรรม  ร�อยละ  
100 

�   

3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านประชาธิปไตย 

ระดับดี  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น ร�อยละ 76 – 100   
ระดับพอใช�  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น  ร�อยละ 60 – 75   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการได�ครบ 
2 ประเด็น  ร�อยละ 1 - 59 

ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านประชาธิปไตย  ร�อยละ 100 

�   

3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านความรักชาติ ศาสน: กษัตริย: 

ระดับดี  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น ร�อยละ 76 – 100   
ระดับพอใช�  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น  ร�อยละ 60 – 75   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการได�ครบ 
2 ประเด็น  ร�อยละ 1 - 59 

ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ด�านความรักชาติ ศาสน: 
กษัตริย: ร�อยละ  100 

�   

3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
เก่ียวกับการน�อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช� 

ระดับดี  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น ร�อยละ 76 – 100   
ระดับพอใช�  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น  ร�อยละ 60 – 75   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการได�ครบ 
2 ประเด็น  ร�อยละ 1 - 59 

ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
เก่ียวกับการน�อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช�  ร�อยละ  100 

�   

3.5 ผลของผู�เรียนท่ีเข�าร+วม
กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ระดับดี  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น ร�อยละ 76 – 100   
ระดับพอใช�  ดําเนินการได�ครบ 2 
ประเด็น  ร�อยละ 60 – 75   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการได�ครบ 
2 ประเด็น  ร�อยละ 1 - 59 

ผลของผู�เรียนท่ีเข�าร+วมกิจกรรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ร�อยละ 
100 

�   
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ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

3.6 จํานวนคร้ังของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพติดให�กบั
ผู�เรียน 

ระดับดี 1 คร้ังต+อป.หรือมากกว+าและ
จํานวนผู�เรียนท่ีได�รับการตรวจ  
ร�อยละ 91 – 100   
ระดับพอใช� 1 คร้ังต+อป.หรือมากกว+า
และจํานวนผู�เรียนท่ีได�รับการตรวจ 
ร�อยละ 80 – 90   
ระดับปรับปรุง 1 คร้ังต+อป.หรือ
มากกว+าและจํานวนผู�เรียนท่ีได�รับ
การตรวจ ร�อยละ 1 – 79  หรือ  ไม+มี
การตรวจ 

จํานวนคร้ังของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดให�กับผู�เรียน 
ร�อยละ  94.50 

�   

3.7 จํานวนคร้ังของการจัดให�
ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ระดับดี  มากกว+า 25 คร้ัง/ป.   
ร�อยละ 75 – 100  ของสาขาวิชา 
ระดับพอใช�  มากกว+า 25 คร้ัง/ป.  
ร�อยละ 60 - 74  ของสาขาวิชา 
ระดับปรับปรุง มากกว+า 25 คร้ัง/ป.  
ร�อยละ 1 - 59  ของสาขาวิชา 

จํานวนคร้ังของการจัดให�
ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษา  เฉล่ีย
จํานวน  30  ครั้ง ร�อยละ 84.62   

�   

3.8 ร�อยละของผู�เรียนท่ีออก
กลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนแรกเข�า 

ระดับดี  ร�อยละ  1 - 30 
ระดับพอใช�   ร�อยละ  31 – 40 
ระดับปรับปรุง มากกว+าร�อยละ 40 

ผู�เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเข�า  ร�อยละ  29.65 

�   

     รวม 8 - - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

จุดเด�น  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับดี  มีจํานวน  8  ตัวบ+งช้ี  ได�แก+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านประชาธิปไตย 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านความรักชาติ ศาสน: กษัตริย: 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนเก่ียวกับการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช� 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.5 ผลของผู�เรียนท่ีเข�าร+วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.8 ร�อยละของผู�เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข�า 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.6   จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให�กับผู�เรียน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  3.7 จํานวนครั้งของการจัดให�ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา   ไม+มี 
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มาตรฐานที่  4 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข�อกําหนด  4.1 ส+งเสริม สนับสนุนให�มีการสร�างและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย 
                      และโครงงานท่ีนําไปใช�ในการพัฒนา 
ตัวบ�งช้ีที่  4.1 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ.  งานวิจัย และโครงงาน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาสนับสนุนให�ผู�สอน บุคลากร และผู�เรียนในแต+ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/ 
สาขางาน ได�มีการสร�างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย และโครงงาน      
ที่นําไปใช�ประโยชน:ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน  ท�องถ่ิน  และประเทศ  ซึ่งนําไปสู+การแข+งขันระดับชาติ 

ความพยายาม  มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ: ซ่ึงเป<นประโยชน:ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา 

สัมฤทธิผล จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยผู�เรียนระดับ ปวช. 
จํานวน  205  ผลงาน  ผู�เรียนระดับ  ปวส.  จํานวน  74   ผลงาน   รวมทุกสาขาวิชา    
คิดเป<นร�อยละ 100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  4 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข�อกําหนด  4.1 ส+งเสริม สนับสนุนให�มีการสร�างและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย 
                      และโครงงานท่ีนําไปใช�ในการพัฒนา 
ตัวบ�งช้ีที่   4.2   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ. งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน.ทางวิชาชีพและ/   
                     หรือได�รับการเผยแพร� 

ความตระหนัก  สถานศึกษาสนับสนุนให�ผู�สอน บุคลากร และผู�เรียนในแต+ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/ 
สาขางาน  ได�มีการสร�างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ:  งานวิจัย และโครงงาน     
ที่นําไปใช�ประโยชน:ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน  ท�องถ่ิน  และประเทศ  ซึ่งนําไปสู+การแข+งขันระดับชาติ 

ความพยายาม  มีการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ: ซ่ึงเป<นประโยชน:ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกสาขาวิชา 

สัมฤทธิผล จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน จัดทําโดยครูผู�สอน  จํานวน  16 
ผลงาน  ผู�เรียน  จํานวน  262  ผลงาน  รวมทุกสาขาวิชา  คิดเป<นร�อยละ  100  มีผลการ
ประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่  4 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข�อกําหนดท่ี 4.2     จัดสรรงบประมาณในการสร�าง พัฒนา และเผยแพร+นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ:   
     งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม         
                         และประเทศชาติ 
ตัวบ�งช้ีที่    4.3     ร�อยละของงบประมาณที่ใช�ในการสร�าง พัฒนา และเผยแพร� นวัตกรรม      
                        ส่ิงประดิษฐ.  งานวิจัย และโครงงาน ต�องบดําเนินการ 

ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช�ในการสร�างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 
งานวิจัย  และโครงงานต+องบดําเนินการท่ีสถานศึกษาได�รับจัดสรรจากต�นสังกัด และ
หน+วยงานอ่ืน  

ความพยายาม  เมื่อสถานศึกษาได�รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังน้ี 
  1.  ผู�อํานวยการสถานศึกษาแจ�งฝpายแผนงานฯ งานวางแผนฯ งานการเงิน และ 

งานวิจัยทราบ 
  2.  งานวิจัยฯ แจ�งประชุมผู�ที่เก่ียวข�องทราบ เพื่อดําเนินการต+อไป 
  3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป. 
   ครูและผู�เรียนได�มีโอกาสสร�าง พัฒนา และเผยแพร+นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย 

และโครงงาน ทั้งท่ีไปอบรมเพื่อจัดทํา และนํามาขยายผลแก+ครูและนักเรียนในสถานศึกษา 
และผู�สนใจในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รวมท้ังการนําไปเผยแพร+แก+สาธารณชนตลอดป.
การศึกษา 

สัมฤทธิผล ร�อยละของงบประมาณที่ใช�จริงในการสร�าง พัฒนาและเผยแพร+นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 
งานวิจัย และโครงงานต+องบดําเนินการท้ังหมด คิดเป<นร�อยละ 1.80  มีผลการประเมิน
อยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่   4 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข�อกําหนดที่  4.3    จัดการเผยแพร+ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัยและ

โครงงานท่ีนําไปใช� ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ�งช้ีที่     4.4    จํานวนคร้ังและช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ.   
 งานวิจัย และโครงงาน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดการเผยแพร+ข+าวสารเก่ียวกับการสร�างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 
งานวิจัย และโครงงาน ด�วยวิธีการใช�ส่ือท่ีหลากหลาย เช+น วิทยุ โทรทัศน: หนังสือพิมพ: 
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน และการเผยแพร+ทาง
อินเทอร:เน็ต 
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ความพยายาม เอกสาร/รายงาน ช+องทาง และความถ่ีของการเผยแพร+ ข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย และโครงงาน ด�วยวิธีการใช� ส่ือท่ีหลากหลาย ได�แก+ โทรทัศน: 
หนังสือพิมพ: จัดนิทรรศการในการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ โดยนําเสนอผลงาน 
และการเผยแพร+ทางอินเทอร:เน็ต 

สัมฤทธิผล จํานวนครั้งของการเผยแพร+ข�อมูลข+าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย และ
โครงงาน จํานวน  279   ครั้ง และ  8  ช+องทาง  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

4.1 จํานวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัยและ
โครงงาน 

ระดับดี  ร�อยละ  100  ระดับ 
ปวช. มากกว+า 1 ช้ินงาน/ภาค
การศึกษา ระดับ ปวส. มากกว+า  
4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
ระดับพอใช�  ร�อยละ  75 - 99  
ระดับ ปวช. อย+างน�อย 1 ช้ินงาน/
ภาคการศึกษา  ระดับ  ปวส. 
อย+างน�อย 4 ช้ินงาน/ภาค
การศึกษา  
ระดับปรับปรุง  ร�อยละ  1 – 74 
ระดับ ปวช. น�อยกว+า 1 ช้ินงาน/
ภาคการศึกษา  (ไม+ได�ทําช้ินงาน)
ระดับ ปวส. น�อยกว+า 4 ช้ินงาน/ 
ภาคการศึกษา 

จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 
งานวิจัยและโครงงาน  มีผู�เรียน
จัดทําผลงานครบทุกสาขาวิชา   
ท้ัง ปวช. และ ปวส.  ร�อยละ 100 

�   

4.2 จํานวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย โครงงาน ท่ี
มีประโยชน:ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได�รับการเผยแพร+ 

ระดับดี  ตั้งแต+ 3 ช้ินข้ึนไป  
ระดับ พอใช�  2  ช้ิน   
ระดับปรับปรุง 1 ช้ินหรือน�อยกว+า 

จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 
งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน:
ทางวิชาชีพและ/หรือได�รับการ
เผยแพร+  278  ช้ิน 

�   

4.3 ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�
ในการสร�าง พฒันา และเผยแพร+ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงานต+องบดําเนินการ 

ระดับดี มากกว+าร�อยละ 1.00  
ระดับ พอใช� ร�อยละ 0.50 – 1.00 
ระดับปรับปรุง น�อยกว+าร�อยละ 0.50 

งบประมาณท่ีใช�ในการสร�าง 
พฒันา และเผยแพร+ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัยและ
โครงงานต+องบดําเนินการ     
ร�อยละ  1.80 

�   

4.4 จํานวนคร้ังและช+องทางการ
เผยแพร+ข�อมูลข+าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน 

ระดับดี 4  คร้ังและ 4 ช+องทาง/
ผลงาน หรือมากกว+า   
ระดับพอใช� 2 – 3 คร้ัง และ 2 – 3 
ช+องทาง/ผลงาน   
ระดับปรับปรุง 1 คร้ังและ 1 
ช+องทาง/ผลงานหรือน�อยกว+า 

จํานวนคร้ังและช+องทางการ
เผยแพร+ข�อมูลข+าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย
และโครงงาน  279  ครัง้  จํานวน      
8 ช+องทาง 
 

�   

รวม 4 - - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 ระดับดี 
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สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

จุดเด�น  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับดี  มีดังน้ี 
ตัวบ+งช้ีท่ี  4.1 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัยและโครงงาน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  4.2 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน:ทางวิชาชีพและ/หรือได�รับ

การเผยแพร+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  4.3 ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�ในการสร�าง พัฒนา และเผยแพร+ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: 

งานวิจัยและโครงงานต+องบดําเนินการ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  4.4 จํานวนครั้งและช+องทางการเผยแพร+ข�อมูลข+าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานวิจัย

และโครงงาน 

จุดที่ควรพัฒนา   ไม+มี 
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มาตรฐานที่  5 การบริการวิชาชีพสู�สังคม 
ข�อกําหนด  5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต�องการของชุมชน สังคม องค:กรท้ังภาครัฐ  
                      และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย+างต+อเน่ือง 
ตัวบ�งช้ีที่  5.1    จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส�งเสริมการ  
                      พัฒนาทักษะของผู�เรียน 

ความตระหนกั  ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด�านการให�บริการวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ของแต+ละสาขางานที่สถานศึกษาเปMดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการท่ีจัดให�ผู�เรียนได�เป<น

ผู�ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเป<นการส+งเสริมการพัฒนาทักษะฝ.มือของผู�เรียนในแต+ละสาขางาน
หรือสาขาวิชาชีพผ+านกระบวนการเรียนรู�ในสถานการณ:จริง  จํานวนและประสิทธิผลการ
ให�บริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนกิจกรรม/โครงการในการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพแก+ชุมชน องค:กรภาครัฐ เอกชน หน+วยงานต+าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา
อ่ืน  โดยให�ผู�เรียนมีส+วนร+วมในการให�บริการวิชาการและวิชาชีพดังกล+าว  และผลการ
ให�บริการเป<นท่ีพึงพอใจของผู�รับบริการ     

ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
1.  แต+ละสาขางานมีจํานวนผู�เรียนที่เข�าร+วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม+

น�อยกว+าร�อยละ 60 ของผู�เรียนท้ังหมด 
2.  แต+ละสาขางานมีจํานวนช่ัวโมงเฉล่ียของผู�เรียนที่เข�าร+วมกิจกรรมการบริการวิชาการ

หรือวิชาชีพไม+น�อยกว+า 16 ช่ัวโมงต+อป. 
3.  แต+ละสาขางานให�บริการวิชาการหรือวิชาชีพต+อชุมชนและท�องถ่ินไม+น�อยกว+า 1 

กิจกรรม/โครงการต+อป. 
4.  แต+ละสาขางานให�บริการวิชาการหรือวิชาชีพต+อหน+วยงานหรือองค:กรอ่ืนไม+น�อยกว+า 

1 กิจกรรม/แห+งต+อป. 
5.  แต+ละสาขางานให�บริการวิชาการหรือวิชาชีพต+อสถานศึกษาอ่ืนไม+น�อยกว+า 2 

กิจกรรม/แห+งต+อป. 
  6.  ความพึงพอใจของผู�รับบริการในแต+ละกิจกรรม/โครงการจาก 5 ระดับ อยู+ในระดับ ดี 

สัมฤทธิผล ผู�เรียนทุกสาขาวิชามีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการที่ให�บริการวิชาชีพและฝhกทักษะ
วิชาชีพ  จํานวน  116  กิจกรรม  ดําเนินการ  ครบ  6  ประเด็น  คิดเป<นร�อยละ  100      
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่   5 การบริการวิชาชีพสู�สังคม 
ข�อกําหนดท่ี  5.2   จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย+างเป<นระบบและสอดคล�องกับแผนการ

บริการวิชาชีพที่กําหนด 
ตัวบ�งช้ีที่   5.2    ร�อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส�งเสริม    
                        การพัฒนาทักษะของผู�เรียนวิชาชีพ ต�องบดําเนินการ  

ความตระหนัก  งบประมาณที่ใช�จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝhกทักษะ
วิชาชีพ  ต+องบประมาณท่ีสถานศึกษาได�รับจัดสรรจากต�นสังกัดและหน+วยงานอ่ืนท้ังหมด 

ความพยายาม เมื่อสถานศึกษาได�รับจัดสรรเงินจากสํานักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดําเนินการดังน้ี 
 1.  ผู�อํานวยการสถานศึกษาแจ�งฝpายแผนงานและความร+วมมือ  งานวางแผน ฯ   
      และงานการเงิน รับทราบ 
          2.  งานโครงการพิเศษ ดําเนินการประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ เพื่อดําเนินการต+อไป 
 3.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป. 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให�บริการวิชาชีพตามงบประมาณที่จ+าย
จริงต+องบดําเนินการทั้งหมด คิดเป<นร�อยละ  1.55  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

5.1 จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีส+งเสริมการพัฒนา
ผู�เรียน 

ระดับดี ดําเนินการครบ  6  
ประเด็น  ร�อยละ  75 – 100   
ระดับพอใช� ดําเนินการครบ  6  
ประเด็น  ร�อยละ  60 – 74   
ระดับปรับปรุง  ดําเนินการครบ  
6  ประเด็น  ร�อยละ  1 – 59 

ผู�เรียนทุกสาขาวิชามีการดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีส+งเสริมการพัฒนา
ผู�เรียน  จํานวน  116 กิจกรรม 
ดําเนินการครบ 6 ประเด็น       
คิดเป<นร�อยละ  100 

�   

5.2 ร�อยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีส+งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู�เรียนวิชาชีพต+อ
งบดําเนินการ 

ระดับดี มากกว+าร�อยละ 0.20  
ระดับพอใช� ร�อยละ 0.11 – 0.20  
ระดับปรับปรุง น�อยกว+าร�อยละ 0.11

งบประมาณในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ส+งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู�เรียนวิชาชีพต+องบดําเนินการ  
ร�อยละ  1.55 

�   

รวม 2 - - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

จุดเด�น   ได�แก+  ตัวบ+งช้ีที่อยู+ในระดับดี  มีดังน้ี 
ตัวบ+งช้ีท่ี  5.1   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนาผู�เรียน 
ตัวบ+งช้ีท่ี  5.2   ร�อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส+งเสริมการพัฒนา

ทักษะของผู�เรียนวิชาชีพต+องบดําเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา   ไม+มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

มาตรฐานที่   6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  6.1     จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
        ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ�งช้ีที่  6.1    ร�อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได�รับการพัฒนาตามหน�าที่ที่รับผิดชอบ 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได�จัดทําคําส่ังให�บุคลากรเข�ารับการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต+อ  และบุคลากรท่ีได�เข�ารับการพัฒนา
ในรูปแบบต+าง ๆ  รายงานให�สถานศึกษาทราบ 

ความพยายาม    บุคลากรภายในสถานศึกษาได�รับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหน�าที่รับผิดชอบในรูปแบบของ    
  การฝhกอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการศึกษาต+อ

อย+างสมํ่าเสมอ ท้ังท่ีจัดภายในสถานศึกษา และหน+วยงานภายนอกจัด ตลอดป.การศึกษา 

สัมฤทธิผล บุคลากรภายในสถานศึกษาได�รับการพัฒนาตามหน�าที่ท่ีรับผิดชอบทุกคน  ตามเกณฑ:  
20  ช่ัวโมงต+อป.  คิดเป<นร�อยละ 100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่   6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  6.1     จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
                         ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ�งช้ีที่  6.2     ร�อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก  ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามข�อบังคับคุรุสภาว+าด�วยมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ได�อย+างถูกต�องเหมาะสม 

ความพยายาม  สถานศึกษาได�ดําเนินการดังน้ี 
  1.  เผยแพร+จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพแก+บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป<นแนวทาง   
             ในการปฏิบัติตน 
  2.  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษา 
            อยู+สม่ําเสมอ 
   3.  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได�อย+างถูกต�อง         
         เหมาะสม 

สัมฤทธิผล  บคุลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได�อย+าง
ถูกต�อง เหมาะสมทุกคน คิดเป<นร�อยละ 100  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่   6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  6.2     ใช�ภาวะผู�นําและการมีวิสัยทัศน:ของผู�บริหารในการผสมผสานความร+วมมือของบุคลากร 
                         ในสถานศึกษา และหน+วยงาน หรือบุคคลภายนอกให�เข�ามามีส+วนร+วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ�งช้ีที่    6.3     การมีส�วนร�วมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร. 
                        ด�วยความโปร�งใส และตรวจสอบได� 

ความตระหนัก   ผู�บริหารใช�ภาวะผู�นําและมีวิสัยทัศน:ในการบริหารงาน ผสมผสานความร+วมมือของ
บุคลากร ในสถานศึกษา หน+วยงาน และบุคลากรภายนอก ให�เข�ามามีส+วนร+วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร: รวมทั้งการนําสู+การปฏิบัติ
อย+างมีประสิทธิภาพ โปร+งใส ตรวจสอบได� สอดคล�องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  

ความพยายาม  ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา และการจัดการในสถานศึกษา  ดังน้ี 
  1.  การพัฒนาวิสัยทัศน:ที่สอดคล�องกับความต�องการในการพัฒนาชาติและท�องถ่ิน โดย

การมีส+วนร+วมในการพัฒนาวิสัยทัศน:จากทุกส+วนที่เก่ียวข�อง 
  2.  การมีส+วนร+วมและการให�ความร+วมมือของผู�ที่มีส+วนเก่ียวข�องทุกฝpายในการบริหาร 

การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา 
  3.  การกระจายอํานาจและเปMดโอกาสให�บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส+วนร+วมใน

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ 
  4. มีกระบวนการจัดการความรู�ที่นําไปสู+ความสําเร็จในการพัฒนาองค:กรอย+างย่ังยืน 

การใช�สถานศึกษาเป<นศูนย:กลางในการกําหนดจุดมุ+งหมาย เปrาหมาย ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 

  5.  การพึ่งตนเอง ที่ เน�นให�สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน�าท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร�อมและสถานการณ:ของสถานศึกษา 

  6. การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร+วมมือ ความช+วยเหลือด�านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม+ ๆ 

  7. ความสามารถในการปรับใช�การบริหารตามสถานการณ:ท่ีนําไปสู+ผลสัมฤทธ์ิได�อย+าง
ต+อเน่ือง และหลากหลาย 

  8.  การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองค:กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู+องค:กรการเรียนรู� 

  9.  การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค:กร การตรวจสอบและถ+วงดุล โดย
ต�นสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน+วยงานตรวจสอบคุณภาพ 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต�องดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

สัมฤทธิผล  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได�อย+างมีประสิทธิภาพ และผู�บริหารมีภาวะผู�นํา 
วิสัยทัศน:ในการบริหารจัดการศึกษาได�อย+างมีประสิทธิภาพ เป<นไปตามนโยบายระดับ
สถานศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูและเจ�าหน�าท่ีประเมินคุณภาพการ
บริหารงานของผู�บริหาร ได�แก+ ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการทุกฝpาย หัวหน�าแผนกวิชา 
และหัวหน�างาน  สรุปในภาพรวมปฏิบัติได�  9  ข�อ  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 
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มาตรฐานที่   6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข�อกําหนดท่ี  6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรู�  
                         เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย+างเหมาะสม 
ตัวบ�งช้ีที่  6.4  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดทําข�อมูลพื้นฐานท้ังหมด เช+น ข�อมูลผู�เรียน บุคลากร งบประมาณ    
อาคารสถานที่ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ: สังคมและ
เศรษฐกิจ มีระบบบริหารจัดการข�อมูลที่เป<นปHจจุบันอย+างมีประสิทธิภาพ และการ
จัดการความรู�ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม  สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู�ของสถานศึกษา ดังน้ี 
  1.  มีข�อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเป<นปHจจุบัน 
  2.  มีระบบการบริหารจัดการข�อมูลท่ีเหมาะสมและมีผู�รับผิดชอบ 
  3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข�อมูล 
  4.  มีระบบฐานข�อมูลทั้งหมดท่ีทํางานประสานกันเป<นเครือข+ายของสถานศึกษา 
  5.  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข�อมูลอย+างต+อเน่ือง 

ผลสัมฤทธ์ิ การจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู�ของสถานศึกษาปฏิบัติได� 5 ข�อ           
มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี        
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

6.1 ร�อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได�รับการพัฒนา
ตามหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ระดับดี  ร�อยละ  90 - 100   
ระดับพอใช�  ร�อยละ  75 – 89  
ระดับปรับปรุง ร�อยละ 1 – 74 

บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ี
ได�รับการพัฒนาตามหน�าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  ร�อยละ 100 

�   

6.2 ร�อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับดี  ร�อยละ  91 – 100  
ระดับพอใช� ร�อยละ  85 – 90  
ระดับปรับปรุง   ร�อยละ  1 – 84 

บุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  ร�อยละ 100 

�   

6.3 การมีส+วนร+วมของบุคลากร
ในการบริหารท่ีสอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร: ด�วยความโปร+งใส 
และตรวจสอบได� 

ระดับดี ปฏิบัติ 8 - 9 ข�อ                 
ระดับพอใช�  ปฏิบัติ 6 - 7 ข�อ    
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ น�อยกว+า 6 ข�อ 

การมีส+วนร+วมของบุคลากรใน
การบริหารท่ีสอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร: ด�วยความโปร+งใส 
และตรวจสอบได�  ปฏิบัติทุกข�อ 

�   

6.4 ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ระดับดี  ปฏิบัติท้ังข�อ 1 – ข�อ 4  
หรือครบทุกข�อ  
ระดับพอใช� ปฏิบัติข�อ 1- ข�อ 3   
ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติข�อ 1 - ข�อ  
2  หรือไม+ได�ดําเนินการ 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ปฏิบัติทุกข�อ 

�   

รวม 4 - - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

จุดเด�น   ได�แก+  ตัวบ+งช้ีที่อยู+ในระดับดี  มีดังน้ี 
ตัวบ+งช้ีท่ี  6.1   ร�อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได�รับการพัฒนาตามหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  6.2   ร�อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ+งช้ีท่ี  6.3   การมีส+วนร+วมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร: ด�วยความโปร+งใส 

และตรวจสอบได� 
ตัวบ+งช้ีท่ี  6.4   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา   ไม+มี 
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มาตรฐานที่  7 การประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ�งช้ีที่  7.1   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก�อให�เกิดการพัฒนาสถานศึกษา    
                      อย�างต�อเนื่อง 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย+างต+อเน่ือง ประกอบด�วย
ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ 
โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมิน
คุณภาพภายใน เช+น นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน+วยงานที่
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู+มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ:การ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ:  และการนําผลการประเมินมาใช�ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่จะส+งผลให�ผู�เรียน  และผู�จบการศึกษามีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ความพยายาม  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีดังน้ี 
  1.  คู+มือและแผนการประกันคุณภาพ 
  2.  หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป. 
  3.  ข�อมูลหลักฐานการตอบสนองข�อคิดเห็น ข�อร�องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไก  

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สัมฤทธิผล ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก+อให�เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย+าง
ต+อเน่ือง ปฏิบัติได�ทุกข�อ  มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ:  ดี 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ�งช้ีที่  7.2    ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต+อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใช�ในการพัฒนาการบริหารให�ได�มาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย+างต+อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือการเป<นแหล+งอ�างอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

ความพยายาม  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  มีดังน้ี 
 1.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต+อกรรมการสถานศึกษาและ

สาธารณชน 
 2.   มีการนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงการบริหารให�ได�มาตรฐาน และจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 3.   มีการดําเนินการอย+างต+อเน่ืองและมีนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติที่ดี (Good 

Practice) หรือการเป<นแหล+งอ�างอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนให�สูงข้ึน 

สัมฤทธิผล ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติได�ทุกข�อ มีผลการประเมินอยู+ในเกณฑ: ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  7 
 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.เชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิผล 

ของการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช� 
ปรับ 
ปรุง 

7.1 ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ก+อให�เกิดการพฒันาสถานศึกษา 
อย+างต+อเน่ือง 

ระดับดี ปฏิบัติครบทุกข�อ 
ระดับพอใช� ปฏิบัติข�อ 1 – ข�อ 3  
ระดับปรับปรงุ ปฏิบัติ ข�อ 1 – ข�อ 2   
หรือไม+ได�ดําเนินการ 

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก+อให�เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย+างต+อเนื่อง 
สามารถปฏิบัติได�ครบทุกข�อ 

�   

7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ระดับดี ปฏิบัติครบท้ัง 3 ข�อ  
ระดับพอใช� ปฏิบัติข�อ 1 และ ข�อ 2 
ระดับปรับปรงุ ปฏิบัติข�อ 1 เพียงข�อ
เดียว 

ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในปฏิบัติครบทุกข�อ 

�   

รวม 2 - - 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด�นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

จุดเด�น  ได�แก+  ตัวบ+งช้ีท่ีอยู+ในระดับดี  มีดังน้ี 
ตัวบ+งช้ีท่ี  7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก+อให�เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย+าง

ต+อเน่ือง 
ตัวบ+งช้ีท่ี  7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา   ไม+มี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี  5   
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 



ตอนท่ี  5 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

5.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําป�การศึกษา  2554  ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ/งช้ี  สรุปได3ดังน้ี 

1. มาตรฐานและตัวบ'งชี้ที่ดําเนินการได-ในระดับดี มีจํานวน 40 ตัวบ'งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้  
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.1 ร3อยละของผู3เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ*ท่ีกําหนดตามช้ันป� 
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.2 ร3อยละของผู3เรียนท่ีได3รับการเทียบโอนผลการเรียนรู3  
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.3 ร3อยละของผู3เรียนที่สามารถประยุกต*หลักการทางวิทยาศาสตร* และ

คณิตศาสตร*มาใช3แก3ป>ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย/างเปAนระบบ 
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.4 ร3อยละของผู3เรียนแต/ละช้ันป�ผ/านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ  
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.5   ร3อยละของผู3เรียนท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  1  ตัวบ/งช้ีท่ี  1.7 ร3อยละของผู3สําเร็จการศึกษาท่ีได3งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระและศึกษาต/อภายใน 1 ป�  
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.9 ร3อยละของผู3เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได3

ระหว/างเรียน 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.1 ร3อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.2   ร3อยละของแผนการจัดการเรียนรู3แบบบูรณาการ 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.3  ระดับความพึงพอใจของผู3เรียนต/อคุณภาพการสอนของผู3สอน 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.4  ร3อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝHก อุปกรณ*สําหรับ     

การจัดการเรียนการสอนอย/างเหมาะสม 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอร*ในแต/ละสาขาวิชา 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห3องเรียน   
   ห3องปฏิบัติการ พื้นที่ฝHกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ

เอ้ือต/อการเรียนรู3 และเกิดประโยชน*สูงสุด   
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย*วิทยบริการให3เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน   
  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต/อการเรียนรู3  และเกิดประโยชน*สูงสุด    
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให3มีครุภัณฑ*  และอุปกรณ*ที่ใช3ในการเรียน

การสอนมีคุณภาพและได3มาตรฐาน    
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล3อม  ส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่เอ้ือต/อการเรียนรู3ในสาขาวิชา/สาขางาน 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล/งต/าง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย/างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.11 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร/วมกับสถานศึกษา ในการ

จัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี 



 88

มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.12 จํานวนคน – ช่ัวโมงของผู3เช่ียวชาญ ผู3ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิป>ญญาท3องถ่ิน 
ที่มีการพัฒนาผู3เรียน 

มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.13 อัตราส/วนของผู3สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด3านวิชาชีพต/อผู3เรียนในแต/ละ
สาขาวิชา 

มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.1  ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านประชาธิปไตย 
มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนด3านความรักชาติ ศาสน* กษัตริย* 
มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู3เ รียนเก่ียวกับการน3อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช3 
มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.5 ผลของผู3เรียนที่เข3าร/วมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  3 ตัวบ/งช้ีท่ี  3.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมปOองกันและตรวจสารเสพติดให3กับผู3เรียน 
มาตรฐานที่  3   ตัวบ/งช้ีท่ี  3.7 จํานวนครั้งของการจัดให3ผู3เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
มาตรฐานที่  3   ตัวบ/งช้ีท่ี  3.8 ร3อยละของผู3เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข3า 
มาตรฐานที่  4   ตัวบ/งช้ีท่ี  4.1  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน 
มาตรฐานที่  4 ตัวบ/งช้ีท่ี  4.2  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน*ทางวิชาชีพ

และ/หรือได3รับการเผยแพร/ 
มาตรฐานที่  4 ตัวบ/งช้ีท่ี  4.3 ร3อยละของงบประมาณท่ีใช3ในการสร3าง พัฒนา และเผยแพร/ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงาน ต/องบดําเนินการ 
มาตรฐานที่  4 ตัวบ/งช้ีท่ี  4.4 จํานวนครั้งและช/องทางการเผยแพร/ข3อมูลข/าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ*  งานวิจัย  และโครงงาน 
มาตรฐานที่  5   ตัวบ/งช้ีท่ี  5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ส/งเสริม

การพัฒนาทักษะของผู3เรียน 
มาตรฐานที่  5 ตัวบ/งช้ีท่ี  5.2 ร3อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ส/งเสริมการพัฒนาทักษะของผู3เรียนวิชาชีพ ต/องบดําเนินการ     
มาตรฐานที่  6 ตัวบ/งช้ีท่ี  6.1 ร3อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได3รับการพัฒนาตามหน3าท่ีที่

รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  6 ตัวบ/งช้ีท่ี  6.2 ร3อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  6 ตัวบ/งช้ีท่ี  6.3 การมีส/วนร/วมของบุคลากรในการบริหารท่ีสอดคล3องกับแผนยุทธศาสตร*

ด3วยความโปร/งใส และตรวจสอบได3 
มาตรฐานที่  6 ตัวบ/งช้ีท่ี  6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  7  ตัวบ/งช้ีท่ี  7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก/อให3เกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอย/างต/อเน่ือง 
มาตรฐานที่  7  ตัวบ/งช้ีท่ี  7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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2. มาตรฐานและตัวบ'งชี้ที่ดําเนินการได-ในระดับพอใช- มีจํานวน 3 ตัวบ'งชี้ เรียงตามลําดับดังนี้  
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.6 ร3อยละของผู3สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ*การ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  1 ตัวบ/งช้ีท่ี  1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต/อคุณลักษณะที่พึงประสงค*

ของผู3สําเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่  2 ตัวบ/งช้ีท่ี  2.14 อัตราส/วนของผู3สอนประจําต/อผู3เรียน  

5.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

       เพื่อให3การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปAนไปอย/างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปOาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ในรูปแบบของ
แผนงาน  โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได3ดังน้ี 

5.2.1  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1)  เร/งพัฒนาสถานศึกษาสู/ความเปAนเลิศในวิชาการและวิชาชีพ 
2)  จัดหาแหล/งเงินทุนจากหน/วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา 
3)  ความร/วมมือของชุมชน ผู3ปกครองและผู3ที่เก่ียวข3องให3มีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา 
4)  การนําข3อมูลสารสนเทศมาใช3ในการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา 
5)  จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย/างต/อเน่ือง 

5.2.2  แผนพัฒนาผู-เรียน 
1)   ส/งเสริมกิจกรรมที่เน3นด3าน คุณธรรม และจริยธรรม  อย/างเปAนรูปธรรมและต/อเน่ือง 
2)   ส/งเสริมให3ผู3เรียนมีความรักในอาชีพและเปAนสมาชิกที่ดีของสังคม 
3)   จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให3สอดคล3องกับความต3องการของผู3เรียน สถานประกอบการ

และชุมชน  เพื่อเข3าสู/ประชาคมอาเซียน 
4)  จัดส่ือและอุปกรณ* ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอกับความต3องการของผู3เรียน 
5)  ส/งเสริมกิจกรรมที่เน3นด3านความคิดริเริ่ม สร3างสรรค* และสามารถนําไปประกอบอาชีพได3 
6)   จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3เรียนเปAนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู3ท่ีหลากหลายให3ผู3เรียนมี

คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข3าสู/ประชาคมอาเซียน 
7)   ส/งเสริมให3ผู3เรียนทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ*  โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม

สาขาวิชา/งาน 
8)  สร3างงาน สร3างรายได3ระหว/างเรียน สร3างผู3ประกอบการใหม/ และส/งเสริมให3ผู3เรียนประกอบ

อาชีพอิสระ 
9)  จัดระบบการดูแลให3คําปรึกษาผู3เรียนอย/างต/อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 5.2.3  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1)  ทําความร/วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล3องกับ

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/งการเรียนรู3อ่ืน ๆ 
  5)  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล3อม  และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต/อการเรียนรู3 
  6)  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร/วมกันจัดการศึกษาท้ังระบบ  และ

ทวิภาคีอย/างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.4  แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ7  นวัตกรรม  และงานวิจัย 
  1)  ส/งเสริม  สนับสนุนให3มีการสร3างและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ*  งานวิจัย  และโครงงาน

ที่นําไปใช3ในการพัฒนา 
  2)  จัดสรรงบประมาณในการสร3าง  พัฒนา  และเผยแพร/นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ*  งานวิจัย  

และโครงงานต/องบดําเนินการ 
  3)  การจัดการเผยแพร/ข3อมูลเก่ียวกับการสร3างและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ*  งานวิจัย  

และโครงงานท่ีนําไปใช3ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 5.2.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก'ชุมชนและสังคม 
  1)  บริการทางวิชาการวิชาชีพ ท่ีเหมาะสมตามความต3องการของชุมชน  สังคม  องค*กรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน  เพื่อการพัฒนาประเทศอย/างต/อเน่ือง 
  2)  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อการบริการทางวิชาการวิชาชีพ อย/างเปAนระบบ  และสอดคล3องกับ

แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด 
  3)  จัดผู3เรียนและผู3สอนให3บริการวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาอย/างเหมาะสม 

5.2.6   แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล'งการเรียนรู- 
1)  จัดโครงการความร/วมมือด3านบุคลากรและครุภัณฑ*การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
2)  เร/งรัดจัดหา พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเละเคร่ืองมืออุปกรณ* 
3)  เน3นให3ผู3สอนมีความคิดริเริ่มสร3างสรรค*ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
4)  พัฒนาเครือข/ายความร/วมมือกับสถานประกอบการ และหน/วยงานที่เก่ียวข3อง 
5)  จัดหาแหล/งทรัพยากรการเรียนรู3ให3เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา 
6)  มีการประดิษฐ* คิดค3น ผลิตภัณฑ*ใหม/ เพื่อเพิ่มรายได3ให3สถานศึกษา 
7)  มีการควบคุมค/าใช3จ/ายและทรัพยากร ในการใช3งานให3เกิดประโยชน*สูงสุด 

5.2.7  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1)   ส/งเสริมให3บุคลากรมีความรู3 ความสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา      

การผลิตส่ือ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย               
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2)   ส/งเสริมให3บุคลากรได3ไปร/วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต/อ และศึกษาดูงาน เพื่อนํา
ความรู3มาพัฒนาการเรียนการสอน 

3)   มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน3าที่ของบุคลากรอย/างต/อเน่ือง 
4)   จัดกิจกรรม เพื่อส/งเสริมความสามัคคีในองค*กร 
5)   พัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิป>ญญาท3องถ่ิน 
6)   ส/งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปAนตัวอย/างท่ีดีแก/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  ส่ิงที่ต-องการความช'วยเหลือจากหน'วยงานที่เก่ียวข-อง 
 5.3.1  เพิ่มอัตรากําลังครูให3พอเพียงกับจํานวนผู3เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 5.3.2  ด3านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
     5.3.3  การช/วยเหลือจากชุมชน และหน/วยงานต3นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต3องการของ
ตลาดแรงงานและท3องถ่ิน 
 5.3.4  ด3านงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ* ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
 5.3.5  การได3รับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอย/างต/อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ๑๘๗๘/๒๕๕๔ 

เรื่อง   แต$งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
.................................. 

 

              อาศัยอํานาจตามความในข1อ ๑๐ แห$งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ+
การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหน$ง และการพ1นจากตําแหน$ง 
ของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให1แต$งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี ประกอบด1วย 
ผู1มีรายนามดังต$อไปน้ี 
๑. นายอํานวย นาคทัต ประธานกรรมการ 
๒. นายสมจิต แข$งขัน กรรมการผู1แทนครูหรือคณาจารย+ 
๓. ดาบตํารวจกฤษฎา เตวิชชะนนท+ กรรมการผู1แทนผู1ปกครอง 
๔. นางมะลิ คงท$าเรือ กรรมการผู1แทนองค+กรชุมชน 
๕. นางสุภาพร บุญจริง กรรมการผู1แทนองค+กรปกครองส$วนท1องถ่ิน 
๖. นางสาววิจิตรา เอียดสิทธิรักษ+ กรรมการผู1แทนศิษย+เก$า 
๗. พระทองสุข กิตฺติญาโณ กรรมการผู1แทนพระภิกษุสงฆ+หรือ 

ผู1แทนองค+กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
๘. พระสุชาติ  ทตฺตวณฺโณ กรรมการผู1แทนพระภิกษุสงฆ+หรือ 

ผู1แทนองค+กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
๙. นางอุไร เพชรวิเชียร กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางนันทนี เชยกล่ิน กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางกัญญารัตน+  ไสยรินทร+    เวสพันธ+ กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางบงกช บัวจันทร+ กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี กรรมการและเลขานุการ 

 

ให1คณะกรรมการวิทยาลัยมีหน1าที่ในการส$งเสริม สนับสนุน ให1คําปรึกษา และข1อเสนอแนะในการจัด 
การอาชีวศึกษา และการฝHกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมายว$าด1วย    
การอาชีวศึกษา และตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให1เปIนอํานาจหน1าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ท้ังน้ี  ต้ังแต$บัดน้ีเปIนต1นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 
(นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค+) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สําเนาถูกต1อง 

 
(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 

ครู คศ.๓ 
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คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
ที่ ๒๓๔/๒๕๕๔ 

เรื่อง   แต$งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
.................................. 

 

              ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว$าด1วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๕๒ ข1อ ๕๐ กําหนดให1สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเปIนผู1ช$วยเหลือในการบริหาร
สถานศึกษา     
             ในการน้ี อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอํานาจให1ผู1อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับงานบุคลากร) จึงแต$งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี  ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ดังน้ี 
             ๑. ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี                      ประธานกรรมการ 
             ๒. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายบริหารทรัพยากร                      รองประธานกรรมการ 
             ๓. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    รองประธานกรรมการ 
             ๔. รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝRายแผนงานและความร$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  จุลภักด์ิ          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  มีหน1าท่ีเปIนผู1ช$วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณา
ให1ความเห็น เสนอแนะเก่ียวกับเรื่องต$าง ๆ ดังน้ี   
                      ๑.  กําหนดเปXาหมาย นโยบายและยุทธศาสตร+ในการพัฒนาสถานศึกษา   
                      ๒.  พิจารณาให1ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปM 
                      ๓.  กําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชา
ที่เป\ดสอนในสถานศึกษา 
                      ๔.  เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู1อํานวยการวิทยาลัยเสนอต$อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
                      ๕.  กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา                 
 

                       ทั้งน้ี  ให1คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท่ีได1รับการแต$งต้ัง ปฏิบัติหน1าท่ีให1เปIนไป
ด1วยความเรียบร1อยบรรลุตามวัตถุประสงค+ และบังเกิดผลดีต$อทางราชการ 
 

ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๘   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

    
(นางสาวสุณี  พงศ+ย่ีหล1า) 

รองผู1อํานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตําแหน$ง 
ผู1อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 

 
 

 
       สําเนาถูกต1อง 
 

 

(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
        ครู คศ.๓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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-  ร�าง  - 
 

คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
ท่ี  ๑๕๓ / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป%การศึกษา ๒๕๕๔ 
-------------------------------------------------------------------------- 

          ตามกฎกระทรวงว�าด,วยระบบ หลักเกณฑ1 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส�วนท่ี  
๒  การอาชีวศึกษา  ข,อ  ๒๒  ให,สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให,มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ1
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป<นข,อแรก  น้ัน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี  มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และเพื่อให,การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป<นไปด,วยความเรียบร,อย และบรรลุ
วัตถุประสงค1  วิทยาลัย ฯ อาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี  ๑๐๖๕/๒๕๔๙  ลงวันท่ี  
๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ เร่ืองการมอบอํานาจให,ผู,อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เก่ียวกับงานบุคลากร) จึงแต�งตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัย ดังน้ี 
           ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน,าท่ี 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  ขํากล่ิน รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕ นางจิราวรรณ  นวลรอด  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๖ นางจารุวรรณ  อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ นางปLยะพร  เข็มขาว  กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  มีหน,าท่ี ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เคร่ืองมือ เก็บรวบรวมข,อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา ส�งให,คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ ประกอบด,วย 
 ๒.๑  คณะกรรมการฝ(ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด,วย 
    ๑.  นางสาวสุณี  พงศ1ยี่หล,า                                      ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ                                  กรรมการและเลขานุการ  
มาตรฐานท่ี ตัวบ-งช้ี กรรมการ 

๑ ๑.๑ , ๑.๖ นางจริยา  มณีโรจน1 นางอรอนงค1  แซ�ล่ิม นางสาวอารยา  ทองศร 
๒ ๒.๖, ๒.๙ นายพฤตพิงษ1  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  แซ�ล่ิม 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 

 

มาตรฐานท่ี ตัวบ-งชี้ กรรมการ 
๑ ๑.๒ ,๑.๔ นางอุบล  เบญจพงศ1 นางอรทัย  เมืองแมน นางสาวพรเพ็ญ  พงษ1แพทย1 
๒ ๒.๑ ,๒.๒ นางมาลี  ว�องเกษฎา นางสาวพรเพ็ญ  พงษ1แพทย1  

๒.๕ นางมาลี  ว�องเกษฎา นายกําชัย  ณ พัทลุง นางชนัญญา  สุวรรณวงศ1 
๒.๗ นางสาวพัชรนันท1  อาจหาญ นางสาวพวงรัตน1  เพชรรอด นางเบญจวรรณ  จิรัฐิติโชติ 

๒.๑๑ นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ นางสาวอาทิตยา  อินทร1จันทร1  
๒.๑๒-๒.๑๔ นางมาลี  ว�องเกษฎา นางสาวพรเพ็ญ  พงษ1แพทย1  

๒.๓  คณะกรรมการฝ(ายแผนงานและความร-วมมือ  ประกอบด1วย 
  ๑.  นางสาวสีดา  ขํากล่ิน    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปLยะพร   เข็มขาว    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ตัวบ-งช้ี กรรมการ 
๑ ๑.๓  นายธีรพล  ทองเพชร นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ นางวิจิตรา  มีเพยีร 

๑.๘ นายธีรพล  ทองเพชร นางกัญญ1พิดา  สุขสง นางวิจิตรา  มีเพยีร 
๑.๙ นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย1 นางสาวเครือวัลย1  วัฒนาทิพยธํารงค1 

๒ ๒.๓ นายธีรพล  ทองเพชร นางกัญญ1พิดา  สุขสง นางวิจิตรา  มีเพยีร 
๒.๔ นางเสาวณีย1  ไกรนุกูล   นางวราภรณ1  เยาว1แสง นางสุพัตรา  เมืองฤกษ1 

๒.๑๑ นางปLยะพร  เข็มขาว นางสาวสุนิสา  รักษา  
๔ ๔.๑ – ๔.๔ นายธีรพล  ทองเพชร นางกัญญ1พิดา  สุขสง นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ 

นางวิจิตรา  มีเพยีร นางธนพร  ฤทธิรงค1  
  ๖ ๖.๔ นายจักรกฤษณ1  ภู�ทอง นางมนัสนันท1  จันทร1ส�งแสง นายธีรพร  กําเนิดว้ํา 

๗ ๗.๑ -๗.๒ นางจารุวรรณ  อมรกุล นางปLยะพร  เข็มขาว นางธนพร  ฤทธิรงค1 
๒.๔  คณะกรรมการฝ(ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ประกอบด1วย 

  ๑.  นายสุทธิพัฒน1  อมรกุล             ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนฤมล  แย,มศรี             กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ตัวบ-งช้ี 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 
ครูท่ีปรึกษา ช้ัน 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,าท่ี ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน  ให,เป<นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และนําข,อมูลจากการสรุปผลการประเมิน  แต�ละมาตรฐาน
และตัวบ�งช้ี  มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ระดับรายบุคคล และแผนกวิชา  ประกอบด,วย 
  ๓.๑  นางเนาวรัตน1  รัตนพันธ1 ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 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,ช�วยเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน,าท่ี ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบ�งช้ีแยกเป<นระดับแผนกวิชาและสถานศึกษา  ประกอบด,วย 
   ๔.๑   นางเนาวรัตน1  รัตนพันธ1  ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นางสาวสุณี  พงศ1ยี่หล,า  รองประธานกรรมการ 
   ๔.๓ นายสุทธิพัฒน1  อมรกุล  กรรมการ 
   ๔.๔ นางสาวสีดา  ขํากล่ิน  กรรมการ 
   ๔.๕ นางจิราวรรณ  นวลรอด   กรรมการ 
   ๔.๖ นายแสนดี  เบญพงศ1   กรรมการ 
   ๔.๗ นางสาวสยุมพร  แซ�แต,   กรรมการ 
   ๔.๘  นางจารุวรรณ  อมรกุล   กรรมการและเลขานุการ 
                 ๔.๙   นางปLยะพร  เข็มขาว   กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

         ๕.  คณะกรรมการฝ(ายเผยแพร-ข1อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน,าท่ี จัดทําเว็บไซต1 
ข,อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ1/ทาน จัดเล�มเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  เพื่อเผยแพร�แก�สาธารณชน  ประกอบด,วย 
        ๕.๑   นายจักรกฤษณ1  ภู�ทอง  ประธานกรรมการ 
        ๕.๒    นางสาวนงลักษณ1  ทองอํ่า  รองประธานกรรมการ 
        ๕.๓   นางจารุวรรณ  อมรกุล  กรรมการ 
        ๕.๔   นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  กรรมการ 
        ๕.๕   นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย  กรรมการ 
        ๕.๖   นางสาวทพย1สุนีร1  เทพทวี  กรรมการ 
        ๕.๗   นางสาวสยุมพร  แซ�แต,  กรรมการ 
                      ๕.๘   นายธีรพร  กําเนิดว้ํา  กรรมการ 
        ๕.๙   นางสาววณิชชา  เหล�าพัทรเกษม  กรรมการ 
                      ๕.๑๐  นางสาววนิดา  กุลจิตติภักดี  กรรมการ 
  ๕.๑๑  นางสาววรางคณา  วรวรรณวงศ1  กรรมการ 
 

     /๕.๑๒  นางสาวสุนิสา... 
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  ๕.๑๒  นางสาวสุนิสา  รักษา  กรรมการ 
  ๕.๑๓  นางวิจิตรา  มเีพียร  กรรมการ 
  ๕.๑๔  นางมนัสนันท1  จันทร1ส�งแสง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑๕  นางธนพร  ฤทธิรงค1     กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 
 

 ท้ังน้ี  ให,ผู,ท่ีได,รับมอบหมายปฏิบัติหน,าท่ีให,เป<นไปด,วยความรับผิดชอบ  ประสานงานกับฝVายท่ี
เก่ียวข,อง ให,การดําเนินงานสําเร็จด,วยความเรียบร,อย  บรรลุเปTาหมายตามวัตถุประสงค1  และเกิดผลดีต�อวิทยาลัยฯ  
และทางราชการต�อไป 

 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
    
  
          (นางเนาวรัตน1   รัตนพนัธ1) 

ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี 
 
 
       สําเนาถูกต,อง 
 
 
(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
        ครู คศ.๓ 
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
ท่ี  ๕๗๖/๒๕๕๔ 

เร่ือง  แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป%การศึกษา ๒๕๕๔ 
--------------------------------------- 

          ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได,ประกาศใช,มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช,เป<นเปTาหมายในการจัดการศึกษา
และประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสาร           
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดให,ป%การศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาต,องดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗ 
มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ�งช้ี น้ัน 

เพื่อให,การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป<นไปด,วยความเรียบร,อย และบรรลุ
วัตถุประสงค1 วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ๑๐๖๕/๒๕๔๙  ลงวันท่ี   
๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ เร่ืองการมอบอํานาจให,ผู, อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เก่ียวกับงานบุคลากร) จึงแต�งต้ัง
บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังน้ี 

           ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน,าท่ี 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 ฝVายแผนงานและความร�วมมือ รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๖ หัวหน,างานประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ เจ,าหน,าท่ีงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  มีหน,าท่ี ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เคร่ืองมือ   เก็บรวบรวมข,อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา ส�งให,คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ  ประกอบด,วย 

 ๒.๑  คณะกรรมการฝ(ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด1วย 
 ๑.  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ 
 ๒.  หัวหน,างานบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

/มาตรฐานท่ี ๑... 
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มาตรฐานท่ี  ตัวบ-งช้ี กรรมการ 
๑ ๑ , ๗ , ๘ งานทะเบียน   
๒ ๑๙ , ๒๒ งานอาคารสถานท่ี   

๒๑ งานพัสด ุ   
๒๓ งานบุคลากร   
๒๔ งานบริหารงานท่ัวไป            งานการเงิน         งานการบัญชี        งานพัสดุ 

๓ ๓๑ งานทะเบียน   
๖ ๔๐ - ๔๑ งานบุคลากร   

๒.๒  คณะกรรมการฝ(ายวิชาการ  ประกอบด1วย 
  ๑.  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  หัวหน,างานวัดผลฯ     กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานท่ี  ตัวบ-งช้ี กรรมการ 

๑ ๒ , ๔ , ๕ งานวัดผลฯ   
๙ - ๑๐ แผนกวิชาชีพ งานวัดผลฯ  

๒ ๑๔ - ๑๕ งานพฒันาหลักสูตรฯ แผนกวิชา  
๑๘ งานพฒันาหลักสูตรฯ แผนกคอมพิวเตอร1ธุรกิจ  
๒๐ งานวิทยบริการฯ    
๒๔ งานพฒันาหลักสูตรฯ แผนกวิชา  
๒๕ งานทวิภาคี   

๒๖ - ๒๘ งานพฒันาหลักสูตรฯ   

๒.๓  คณะกรรมการฝ(ายแผนงานและความร-วมมือ  ประกอบด1วย 
  ๑.  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายแผนงานและความร�วมมือ ประธานกรรมการ 
  ๒.  หัวหน,างานวิจัยพัฒนาฯ     กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี  ตัวบ-งชี้ กรรมการ 
๑ ๓, ๑๒ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

๑๓ งานส�งเสริมผลิตผล ฯ   
๒ ๑๖ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

๑๗ งานวางแผน ฯ   
๒๕ งานความร�วมมือ   

๕ ๓๖ - ๓๙ งานวิจัยพัฒนา ฯ   
  ๖ ๔๒ งานศูนย1ข,อมูล ฯ   

๗ ๔๓ - ๔๔ งานประกัน ฯ   

/๒.๔  คณะกรรมการ... 
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๒.๔  คณะกรรมการฝ(ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ประกอบด1วย 
 ๑.  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒.  หัวหน,างานกิจการฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

 มาตรฐานท่ี  ตัวบ-งช้ี กรรมการ 
๑ ๖ งานปกครอง งานกิจกรรมฯ งานสวัสดิการฯ ครูผู,สอนวิชาองค1การวิชาชีพและลูกเสือ 

๑๑ งานแนะแนวฯ ครูท่ีปรึกษา ช้ัน ปวช.๓ และปวส.๒ ป%การศึกษา ๒๕๕๓ 
๓ ๒๙ งานครูท่ีปรึกษา   

๓๐ งานโครงการพิเศษฯ   
๓๒ - ๓๓ งานกิจกรรมฯ   

๔ ๓๔ - ๓๕ งานโครงการพิเศษฯ   

๓.  คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน,าท่ี ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน  ให,เป<นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และนําข,อมูลจากการสรุปผลการประเมิน  แต�ละมาตรฐาน
และตัวบ�งช้ี มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง รายบุคคล และแผนกวิชา  ประกอบด,วย 
 ๓.๑  ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายแผนงานและความร�วมมือ รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓.๔  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
 ๓.๕  รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๖  หัวหน,าแผนกวิชาทุกแผนก  กรรมการ 
 ๓.๗  หัวหน,างานทุกงาน  กรรมการ 
 ๓.๘  หัวหน,างานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙  เจ,าหน,าท่ีงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน,าท่ี ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบ�งช้ีแยกเป<นระดับแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด,วย 
 ๔.๑ ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝVายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา  กรรมการ 
 ๔.๔ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร  กรรมการ 
 ๔.๕ รองผู,อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝVายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา   กรรมการ 
 ๔.๖ คณะทํางานงานประกันคุณภาพฯ   กรรมการ 
 ๔.๗ หัวหน,างานประกันคุณภาพฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๘  เจ,าหน,าท่ีงานประกันคุณภาพฯ   กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

/๕.  คณะกรรมการ... 
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 ๕.  คณะกรรมการฝ(ายเผยแพร-ข1อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน,าท่ี จัดทําเว็บไซต1 
ข,อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ1/ทาน จัดเล�มเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  เพื่อเผยแพร�แก�สาธารณชน  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,าท่ีปฏิบัติงานเอกสารงานพิมพ1 กรรมการ 
 ๕.๖ เจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานส่ือการสอน กรรมการ 
 ๕.๗ เจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ี  ให,ผู,ท่ีได,รับมอบหมายปฏิบัติหน,าท่ีให,เป<นไปด,วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝVายท่ี
เก่ียวข,อง ให,การดําเนินงานสําเร็จด,วยความเรียบร,อย  บรรลุเปTาหมายตามวัตถุประสงค1 และเกิดผลดีต�อวิทยาลัยฯ
และทางราชการ ต�อไป 

 
ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๒๖  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
    
 

(นางเนาวรัตน1  รัตนพันธ1) 
ผู,อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี 

 
 
       สําเนาถูกต,อง 
 

(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
        ครู คศ.๓ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
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การเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเช่ือมโยงระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี ป*การศึกษา 2554 กับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 

ป*การศึกษา  2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งช้ี) 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 

(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งช้ี) 
มาตรฐานที่ 1 ผู8เรียนและผู8สําเรจ็การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู8เรียนและผู8สําเรจ็การศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ�งช้ีที ่ 1.1  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑ&ท่ีกําหนดตามช้ันป+ 
ตัวบ�งช้ีท่ี  1   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑ&ท่ีกําหนดตามช้ันป+ 
ตัวบ�งช้ีที่  1.2  ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการ

เรียนรู� 
ตัวบ�งช้ีท่ี  2   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการ

เรียนรู� 
ตัวบ�งช้ีที่  1.3  ร�อยละของผู�เรียนท่ีสามารถประยุกต&หลักการ

ทางวิทยาศาสตร& และคณิตศาสตร&  มาใช�
แก�ป6ญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอย�างเป:น
ระบบ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  3   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีสามารถประยุกต&หลักการ
ทางวิทยาศาสตร& และคณิตศาสตร&ใช�แก�ป6ญหา
ในการปฏิบัตงิานอาชีพอย�างเป:นระบบ 

ตัวบ�งช้ีที่  1.4  ร�อยละของผู�เรียนแต�ละช้ันป+ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  4   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ด�าน
การฟ6ง  การอ�าน  การเขียน  และการสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  5   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีความสามารถใช�ความรู�
และเทคโนโลยีที่ จําเป:นในการศึกษา ค�นคว�า 
และปฏิบัติงานวิชาชีพได�อย�างเหมาะสม 

ตัวบ�งช้ีท่ี  9   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีผ�านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีผ�านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีที่  1.5  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตัวบ�งช้ีท่ี  6   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีคุณธรรม  จรยิธรรม  
ค�านิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธ&ทีดี่ 

ตัวบ�งช้ีที่  1.6   ร�อยละของผู�สําเรจ็การศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ีท่ี  7   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  8   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบ�งช้ีที่  1.7   ร�อยละของผู�สําเรจ็การศึกษาท่ีได�งานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต�อภายใน 1 ป+ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  11 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต�อ
ภายใน 1 ป+ 

ตัวบ�งช้ีที่  1.8   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต�อ
คุณลักษณะท่ีพงึประสงค& ของผู�สําเร็จการศึกษา 

ตัวบ�งช้ีท่ี  12  ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมี
ต�อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค&ของผู�สําเร็จการศึกษา 

ตัวบ�งช้ีที่  1.9   ร�อยละของผู�เรยีนสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ และมรีายได�ระหว�างเรียน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  13  ร�อยละของผู�เรยีนสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ และมรีายได�ระหว�างเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
ป*การศึกษา  2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ�งช้ีที่  2.1   ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคณุภาพ ตัวบ�งช้ีท่ี  14  ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.2   ร�อยละของแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ ตัวบ�งช้ีท่ี  15  ร�อยละของแผนการจัดการเรียนรู�แบบบรูณาการ 
ตัวบ�งช้ีที่  2.3   ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต�อคณุภาพการ

สอนของผู�สอน 
ตัวบ�งช้ีท่ี  16  ระดับความพงึพอใจของผู�เรียนต�อคุณภาพการ

สอนของผู�สอน 
ตัวบ�งช้ีที่  2.4   ร�อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อ 

วัสดุฝKก อุปกรณ&สําหรับการจดัการเรียนการ
สอนอย�างเหมาะสม 

ตัวบ�งช้ีท่ี  17  ร�อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อ  
วัสดุฝKก อุปกรณ& สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย�างเหมาะสม 

ตัวบ�งช้ีท่ี  2.5   ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของ
คอมพิวเตอร&ในแต�ละสาขาวิชา 

ตัวบ�งช้ีท่ี  18   ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบ
คอมพิวเตอร& ในแต�ละสาขาวิชา 

ตัวบ�งช้ีที่  2.6   ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห�องเรียนห�องปฏิบัติการ 
พื้นท่ีฝKกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศเอ้ือต�อการเรียนรู� และเกิด
ประโยชน&สูงสุด 

ตัวบ�งช้ีท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  
อาคารประกอบ ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  
โรงฝKกงาน  พื้นท่ีฝKกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับ
วิชาท่ีเรียน  มบีรรยากาศเอ้ือต�อการเรยีนรู�  
และเกิดประโยชน&สูงสุด 

ตัวบ�งช้ีที่  2.7   ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย&วิทยบริการ
ให�เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต�อ
การเรยีนรู�  และเกิดประโยชน&สูงสุด    

ตัวบ�งช้ีท่ี  20  ระดับความเหมาะสมในการจดั ศูนย&วิทยบริการ
ให�เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อ
การเรียนรู� และเกิดประโยชน&สูงสุด 

ตัวบ�งช้ีที่  2.8   ระดับความเหมาะสมในการจัดให�มคีรุภัณฑ&  
และอุปกรณ&ที่ใช�ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน    

ตัวบ�งช้ีท่ี  21  ความเหมาะสมในการจัดให�มีครุภัณฑ& และ
อุปกรณ& 

ตัวบ�งช้ีที่  2.9   ระดับคณุภาพในการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล�อม  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต�อการเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล�อม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อ
การเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบ�งช้ีที่  2.10 จํานวนครัง้หรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหล�งต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย�างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  24  จาํนวนครัง้หรือปรมิาณในการระดมทรัพยากร
จากแหล�งต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ�งช้ีที่  2.11 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา
ร�วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ปกติและระบบทวิภาค ี

ตัวบ�งช้ีท่ี  25  จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษา
ร�วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกต ิ

ตัวบ�งช้ีที่  2.12 จํานวนคน – ช่ัวโมงของผู�เช่ียวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิป6ญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการ
พัฒนาผู�เรียน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  26  จาํนวนคน – ช่ัวโมงของผู�เช่ียวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิป6ญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการ
พัฒนาผู�เรียน 

ตัวบ�งช้ีที่  2.13 อัตราส�วนของผู�สอนประจําท่ีมีคณุวุฒิด�าน
วิชาชีพต�อผู�เรียนในแต�ละสาขาวิชา 

ตัวบ�งช้ีท่ี  27  อัตราส�วนของผู�สอนประจําท่ีมีคณุวุฒิด�าน
วิชาชีพต�อผู�เรียนในแต�ละสาขาวิชา 

ตัวบ�งช้ีที ่ 2.14  อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน ตัวบ�งช้ีท่ี  28  อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน 
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
ป*การศึกษา  2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานที่ 3  การพัฒนาผู8เรียน มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 

ตัวบ�งช้ีที่  3.1  ผลของกิจกรรมพฒันาผู�เรยีนด�านคณุธรรม
จริยธรรม 

ตัวบ�งช้ีท่ี  32  จาํนวนกิจกรรมส�งเสริมด�านวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด�าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ& ตัวบ�งช้ีที่  3.2  ผลของกิจกรรมพฒันาผู�เรยีนด�านประชาธิปไตย 

ตัวบ�งช้ีที่  3.3  ผลของกิจกรรมพฒันาผู�เรยีนด�านความรักชาต ิ
ศาสน& กษัตรยิ& 

ตัวบ�งช้ีท่ี  33  จาํนวนครัง้และประเภทของกิจกรรมท่ีส�งเสริม
การอนุรักษ&  ส่ิงแวดล�อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ�งช้ีที่  3.4  ผลของกิจกรรมพฒันาผู�เรยีนเก่ียวกับการน�อม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช� 
ตัวบ�งช้ีที่  3.5  ผลของผู�เรียนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมทางวิชาการ/

วิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ตัวบ�งช้ีท่ี  32  จาํนวนกิจกรรมส�งเสริมด�านวิชาการ  คุณธรรม  

จริยธรรม  ค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด�าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ& 

ตัวบ�งช้ีที ่ 3.6   จํานวนครัง้ของกิจกรรมปOองกันและตรวจสาร
เสพติดให�กับผู�เรียน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  30  จาํนวนครัง้ของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติด
ให�กับผู�เรยีน 

ตัวบ�งช้ีที่  3.7  จํานวนครัง้ของการจัดให�ผู�เรียนพบครูที่ปรึกษา ตัวบ�งช้ีท่ี  29  จาํนวนครัง้ของการจัดให�ผู�เรียนพบครูที่ปรึกษา 
ตัวบ�งช้ีที่  3.8  ร�อยละของผู�เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อ

เปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข�า 
ตัวบ�งช้ีท่ี  31  ร�อยละของผู�เรยีนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับ

แรกเข�า 
มาตรฐานที่  4  นวัตกรรม งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ( มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ�งช้ีที่  4.1   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานวิจัย และ

โครงงาน 
ตัวบ�งช้ีท่ี  36  จาํนวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ&  งานวิจัย  และ

โครงงาน 
ตัวบ�งช้ีที่  4.2   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานวิจัย 

โครงงาน ท่ีมีประโยชน&ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได�รับการเผยแพร� 

ตัวบ�งช้ีท่ี  37  จาํนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานวิจัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชน& ทางวิชาชีพ/หรือได�รับ
การเผยแพร�ระดับชาต ิ

ตัวบ�งช้ีที่  4.3   ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�ในการสร�าง 
พัฒนา และเผยแพร� นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ&
งานวิจัย และโครงงาน ต�องบดาํเนนิการ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  38  ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�ในการสร�าง  พฒันา 
และเผยแพร�  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ&  งานวิจัย  
และโครงงานต�องบดําเนินการ 

ตัวบ�งช้ีที่  4.4   จํานวนครัง้และช�องทางการเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& 
งานวิจัย  และโครงงาน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  39  จาํนวนครัง้และช�องทางการเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารเก่ียวกับ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ& 
งานวิจัย  และโครงงาน 

มาตรฐานที่  5  การบรกิารวิชาชีพสู2สังคม มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู2สังคม 
ตัวบ�งช้ีที่  5.1   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพ ท่ีส�งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู�เรียน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  34  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี
ให�บริการวิชาชีพ  และฝKกทักษะวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีที่  5.2   ร�อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีส�งเสริมการพฒันา
ทักษะของผู�เรียนวิชาชีพ ต�องบดาํเนินการ 

ตัวบ�งช้ีท่ี  35  ร�อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีให�บริการ  วิชาชีพ  และฝKกทักษะ
วิชาชีพต�องบดําเนินการ 
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
ป*การศึกษา  2554 (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 
(7 มาตรฐาน 44 ตัวบ2งช้ี) 

มาตรฐานที่ 6  การบริหารจัดการสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู8นําและการจัดการ 
ตัวบ�งช้ีที่  6.1   ร�อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได�รับ

การพัฒนาตามหน�าท่ีที่รับผิดชอบ 
ตัวบ�งช้ีท่ี  23   ร�อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได�รับ

การพัฒนาตามหน�าท่ีที่รับผิดชอบ 
ตัวบ�งช้ีที่  6.2   ร�อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ตัวบ�งช้ี  41     ร�อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ�งช้ีที่  6.3   การมีส�วนร�วมของบุคลากรในการบริหารท่ี
สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร&ด�วยความ
โปร�งใส และตรวจสอบได� 

ตัวบ�งช้ี  40     ระดับคณุภาพการบริหารงานของผู�บริหารท่ี
สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร&และการมีส�วนร�วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ด�วยความโปร�งใส  
ตรวจสอบได� 

ตัวบ�งช้ีที ่ 6.4  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ�งช้ี  42    ระดับคณุภาพของการจัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการ
จัดการความรู�ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  การประกันคณุภาพภายใน มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ�งช้ีที่  7.1   ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในท่ี

ก�อให�เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
ตัวบ�งช้ีท่ี  43  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี

ก�อให�เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
ตัวบ�งช้ีที่  7.2   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ�งช้ีท่ี  44  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552) 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ"งชี้ 
ป%การศึกษา 2552 – 2554 

 

มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 
ผลการประเมินป%การศกึษา 

2552 2553 2554 
มาตรฐานที่ 1 ผู,เรียนและผู,สําเรจ็การศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ�งช้ีที่  1   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ#ที่กําหนด 
                 ตามช้ันป( 

81.23  
ดี 

89.88  
ดี 

82.60 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  2   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู� 100 
 ดี 

81.82 
 ด ี

76.26 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  3   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีสามารถประยุกต#หลักการทางวิทยาศาสตร#  
                 และคณติศาสตร#ใช�แก�ป9ญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย�างเป=น 
                 ระบบ 

96.79  
ดี 

93.46 
ดี 

97.52 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  4   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ด�านการฟ9ง  การอ�าน   
                 การเขียน  และการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 

80.62  
ดี 

74.48  
พอใช� 

92.65 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  5   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีความสามารถใช�ความรู�และเทคโนโลยีที่ 
                 จําเป=นในการศึกษา ค�นคว�า และปฏิบัติงานวิชาชีพได�อย�าง 
                 เหมาะสม 

81.80  
ดี 

84.61  
ดี 

79.01 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  6   ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีคุณธรรม  จรยิธรรม  ค�านิยมท่ีดงีามใน 
                 วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธ#ที่ดี 

97.72 
ดี 

87.21  
ดี 

86.80 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  7   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตาม 
                 เกณฑ#การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

57.13 
ปรับปรงุ 

55.86 
ปรับปรงุ 

54.58 
ปรับปรงุ 

ตัวบ�งช้ีที่  8   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตาม 
                 เกณฑ#การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                 ช้ันสูง 

84.47  
ดี 

81.36 
ดี 

83.63 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  9   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                 ท่ีผ�านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

84.46  
ดี 

99.84  
ดี 

91.19 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  10 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
                 ช้ันสูง ท่ีผ�านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

99.29  
ดี 

100  
ดี 

97.54 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  11 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําในสถานประกอบการ/ 
                 ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต�อภายใน  1  ป( 

94.88  
ดี 

90.36  
ดี 

95.32 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมตี�อคณุลักษณะ 
                  ท่ีพึงประสงค#ของผู�สําเร็จการศึกษา 

x  = 3.62  
พอใช� 

x  = 4.19  
ดี 

x  = 3.81 
พอใช� 

ตัวบ�งช้ีที่  13  ร�อยละของผู�เรยีนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ      
                  มีรายได�ระหว�างเรยีน 

99.59  
ดี 

91.31  
ดี 

95.74 
ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 
ผลการประเมินป%การศกึษา 

2552 2553 2554 
มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ�งช้ีที่  14  ร�อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคณุภาพ 100  

ดี 
100  
ดี 

100  
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  15  ร�อยละของแผนการจัดการเรยีนรู�แบบบูรณาการ 46.39  
ปรับปรงุ 

63.03   
พอใช� 

77.50 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  16  ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต�อคุณภาพการสอนของผู�สอน 4.09 
ดี 

3.90  
พอใช� 

4.23 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  17  ร�อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝLก อุปกรณ# 
                  สําหรับการจดัการเรียนการสอนอย�างเหมาะสม 

5.92 
ปรับปรงุ 

7.08 
ปรับปรงุ 

18.47 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  18  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอร# 
                  ในแต�ละสาขาวิชา 

2 คน : 1 เครื่อง 
พอใช� 

1 คน : 1 เครื่อง 
ดี 

1 คน : 1 เครื่อง 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  19  ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ   
                  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝLกงาน  พื้นท่ีฝLกปฏิบัติงาน 
                  เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศเอ้ือต�อการเรียนรู�  และ 
                  เกิดประโยชน#สูงสุด 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  20  ระดับความเหมาะสมในการจดั ศูนย#วิทยบริการให�เหมาะสมกับ 
                  วิชาท่ีเรยีน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรยีนรู� และเกิดประโยชน#สูงสุด 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  21  ความเหมาะสมในการจัดให�มคีรุภัณฑ# และอุปกรณ# ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ปฏิบัติทุกข�อ 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล�อม   
                  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ในสาขาวิชา/สาขางาน 

91.66 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  23  ร�อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได�รับการพฒันาตาม 
                  หน�าท่ีที่รับผิดชอบ 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  24  จาํนวนครัง้หรือปรมิาณในการระดมทรัพยากรจากแหล�งต�าง ๆ   
                  ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย�างม ี
                  ประสิทธิภาพ 

249 ครั้ง 
ดี 

199 ครั้ง 
ดี 

184 ครั้ง 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  25  จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร�วมกับ 
                  สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ

454 แห�ง 
ดี 

308 แห�ง 
ดี 

350 แห�ง 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  26  จาํนวนคน – ช่ัวโมงของผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒ ิหรอื 
                  ภูมิป9ญญาท�องถ่ิน ท่ีมีการพัฒนาผู�เรียน 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  27  อัตราส�วนของผู�สอนประจําท่ีมีคณุวุฒิด�านวิชาชีพต�อผู�เรียน 
                  ในแต�ละสาขาวิชา 

50.00 
พอใช� 

46.16 
ปรับปรงุ 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  28  อัตราส�วนของผู�สอนประจําต�อผู�เรียน 1 : 33 
ปรับปรงุ 

1 : 32 
ปรับปรงุ 

1:29 
พอใช� 
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มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 
ผลการประเมินป%การศกึษา 

2552 2553 2554 
มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 
ตัวบ�งช้ีที่  29  จาํนวนครัง้ของการจัดให�ผู�เรียนพบครูที่ปรึกษา 23 ครัง้  

พอใช� 
34 ครัง้ 

ดี 
30 ครัง้ 

ดี 
ตัวบ�งช้ีที่  30  จาํนวนครัง้ของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดให�กบัผู�เรียน 1 ครัง้/99.96  

ดี 
1 ครัง้/95.05 

ดี 
1 ครัง้/94.50 

ดี 
ตัวบ�งช้ีที่  31  ร�อยละของผู�เรยีนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข�า 32.02 

พอใช� 
28.42 

ดี 
29.65 

ดี 
ตัวบ�งช้ีที่  32  จาํนวนกิจกรรมส�งเสริมด�านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   
                  ค�านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ# 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  33  จาํนวนครัง้และประเภทของกิจกรรมท่ีส�งเสริมการอนุรักษ# 
                  ส่ิงแวดล�อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู"สังคม 
ตัวบ�งช้ีที่  34  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีให�บรกิาร 
                  วิชาชีพ  และฝLกทักษะวิชาชีพ 

14 กิจกรรม 
ดี 

26 กิจกรรม 
ดี 

ครบทุกสาขา 
ร�อยละ 100 

ดี 
ตัวบ�งช้ีที่  35  ร�อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให�บริการ 
                  วิชาชีพ  และฝLกทักษะวิชาชีพต�องบดําเนินการ 

0.33  
ดี 

0.67 
ดี 

1.55 
ดี 

มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบ�งช้ีที่  36  จาํนวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ#  งานวิจัย  และโครงงาน 100 

ดี 
100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  37  จาํนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ# งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน# 
                  ทางวิชาชีพ/หรือได�รับการเผยแพร�ระดับชาติ 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  38  ร�อยละของงบประมาณท่ีใช�ในการสร�าง  พัฒนา และเผยแพร� 
                  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ#  งานวิจัย  และโครงงานต�องบดําเนินการ 

1.16 
ดี 

1.78 
ดี 

1.80 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  39  จาํนวนครัง้และช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ  
                  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ# งานวิจัย  และโครงงาน 

257 ครั้ง  
7 ช�องทาง  

ดี 

343 ครั้ง 
7 ช�องทาง  

ดี 

279 ครั้ง 
8 ช�องทาง 

ดี 
มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู,นําและการจัดการ 
ตัวบ�งช้ี  40  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู�บรหิารท่ีสอดคล�องกับแผน 
                ยุทธศาสตร#และการมีส�วนร�วมของประชาคมอาชีวศึกษา  
                ด�วยความโปร�งใส  ตรวจสอบได� 

9 ข�อ 
ดี 

9 ข�อ 
ดี 

9 ข�อ 
ดี 

ตัวบ�งช้ี  41  ร�อยละของบคุลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม 
                จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

100 
ดี 

100 
ดี 

100 
ดี 

ตัวบ�งช้ี  42  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ 
                การบริหารจัดการ และการจัดการความรู�ของสถานศึกษา 

5 ข�อ 
ดี 

5 ข�อ 
ดี 

5 ข�อ 
ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 
ผลการประเมินป%การศกึษา 

2552 2553 2554 
มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ�งช้ีที่  43  ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในท่ีก�อให�เกิด       
                  การพัฒนาสถานศกึษาอย�างต�อเน่ือง 

4 ข�อ 
ดี 

4 ข�อ 
ดี 

4 ข�อ 
ดี 

ตัวบ�งช้ีที่  44  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน 3 ข�อ 
ดี 

3 ข�อ 
ดี 

3 ข�อ 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ท่ีปรึกษา 
 1.   นางเนาวรัตน�    รัตนพันธ� ผู�อํานวยการ 
 2.   นางสาวสีดา ขํากลิ่น รองผู�อํานวยการ 
 3.   นายสุทธิพัฒน� อมรกุล รองผู�อํานวยการ 
 4.   นางจิรวรรณ นวลรอด รองผู�อํานวยการ 
 5.   นางสาวสุณี  พงศ�ยี่หล�า รองผู�อํานวยการ 
    คณะผู�จัดทํา 
 1.   นางจารุวรรณ อมรกุล หัวหน�างานประกันฯ 
 2.   นางป,ยะพร เข็มขาว คณะทํางาน 
 3.   นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ คณะทํางาน 
 4.   นางสาวสยุมพร  แซ2แต� คณะทํางาน 
 5.   นายอนุศาสน� มีนุ2น คณะทํางาน 
 6.   นางสาววณิชชา เหล2าพัทรเกษม  เจ�าหน�าท่ี 
 7. นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี เจ�าหน�าท่ี 
 8. นางธนพร  ฤทธิรงค� เจ�าหน�าท่ี 
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