


คํานํา 
 
 รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สุราษฎร'ธานีได+จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองแก2หน2วยงานต+นสังกัด และหน2วยงานท่ี
เก่ียวข+อง เพ่ือทราบถึงสภาพป5จจุบันของสถานศึกษา เป6นข+อมูลในการพัฒนาตนเอง สร+างความ
ตระหนัก และ ความพยายามของบุคลากรในการมีส2วนร2วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีน2าพอใจ
ขององค'กร 
 มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้  ได+ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีประกาศใช+
เม่ือวันท่ี  4  กรกฎาคม  2555  ซ่ึงเป6นมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว+
เป6นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี  
ได+พัฒนาเป6นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน 
และเป6นกลไกสําคัญในการช2วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให+มีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ี
ต+องการ  โดยมุ2งเน+นพัฒนาคุณภาพของผู+เรียน ท้ังด+านความรู+ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ 
ต2าง ๆ บุคลิกภาพท้ังทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค2านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เอกสารฉบับนี้ถือได+ว2าเป6นเอกสารสําคัญท่ีจะนําไปใช+เป6นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป6นรายงานประจําป�ของสถานศึกษา เพ่ือเปAดเผยต2อ
สาธารณชน 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
มิถุนายน  2556 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  เดิมใช�นามว�า  โรงเรียนช�างเย็บเส้ือผ�าสุราษฎร�ธานี  โดยการอนุมัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2482   

 อัตลักษณ$  “ทักษะเย่ียม”  

ปรัชญา   “ วิชาดี  มีทักษะ  ใฝ7ธรรมะ  สามัคคี  มีวินัย ” 

วิสัยทัศน$ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี มุ'ง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลิตและพัฒนา
ผู�เรียนให�มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป/นศูนย�กลางแห�งการเรียนรู�สู�สากล 

พันธกิจ   

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

ตลาดแรงงานท้ังในระดับท�องถ่ิน และภูมิภาค  
3. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู�ในสังคมอย�างมี

ความสุข  
4. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ  
5. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป/นไทย อนุรักษ�วัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล�อม  
6. เป/นศูนย�กลางการเรียนรู�สู�สากล  

เป,าประสงค$  ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ 
1.  การจัดการเรียนการสอนและฝFกอาชีพ มี 5 ด�าน ได�แก� ด�านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ด�านการ

บริหารจัดการ  ด�านพัฒนาทรัพยากร  ด�านสภาพแวดล�อม  และ ด�านการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล   
2.  การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป/นผู�ประกอบวิชาชีพช้ันสูง   

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานีได�จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตร 3 ปJ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปJ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJท่ี 3 (ม.3) หลักสูตรท่ีเป.ด
สอนได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานตัดเย็บเส้ือผ�า สาขางานออกแบบเส้ือผ�า สาขางานอาหารและโภชนาการ 
และสาขางานคหกรรมการผลิต ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
สาขางานการโรงแรมและสาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปK สาขางาน
ออกแบบ และสาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรท่ีเป.ดสอน ได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเครื่องแต�งกาย สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ และสาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร� ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJที่ 6 (ม.6) หลักสูตรที่เป.ด
สอน ได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค  

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ�งช้ี  มีผลการประเมินสรุปเป/นตารางดังต�อไปน้ี 
 

มาตรฐาน
ที ่

จํานวนตัวบ'งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับ 

รวม 

 
ค'าเฉล่ีย ระดับ

คุณภาพ 
หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช 
ตอง
ปรับ
ปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 
เร'งด'วน 

1 5 - - 2 1 8 3.75 ดี ตัวบ�งช้ีที่ 1.6  
ไม�ประเมิน 

2 3 - 2 - - 5 4.20 ดี  
3 11 1 - - - 12 4.91 ดีมาก  
4 1 - - - - 1 5 ดีมาก  
5 - 1 1 - - 2 3.50 พอใช�  
6 4 - - - - 4 5 ดีมาก  
7 1 1 - - - 2 4.5 ดี  

รวม 25 3 3 2 1 34 4.40 ดี  

4.  จุดเด'น - จุดท่ีตองพัฒนา  
     4.1  จุดเด�น  คือ ตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 25 ตัวบ�งช้ี ระดับดี จํานวน 3 ตัวบ�งช้ี  
ระดับพอใช� จํานวน 3 ตัวบ�งช้ี รวมทั้งหมด จํานวน 31 ตัวบ�งช้ี 
     4.2  จุดที่ต�องพัฒนา คือ ตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการประเมิน ระดับต�องปรับปรุง จํานวน 2 ตัวบ�งช้ี และระดับต�อง
ปรับปรุงเร�งด�วน จํานวน 1 ตัวบ�งช้ี 
 4.3  ไม�ประเมิน 1 ตัวบ�งช้ี คือ ตัวบ�งช้ีท่ี 1.6 
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5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
 5.1    เพิ่มอัตรากําลังครูให�พอเพียงกับจํานวนผู�เรียนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 5.2    ด�านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 5.3   การช�วยเหลือจากชุมชน และหน�วยงานต�นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต�องการของ

ตลาดแรงงานและท�องถ่ิน 
 5.4   ด�านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
 5.5   การได�รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ งานการบริหารของสถานศึกษาอย�างต�อเน่ือง 

 
 



 

 

ตอนที ่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 



ตอนท่ี  1 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

1.1   ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

     1.1.1   ประวัติของสถานศึกษา 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี เดิมใช�นามว�า โรงเรียนช�างเย็บเส้ือผ�าสุราษฎร�ธานี โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 
2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป6 รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษาป6ที่ 4 ทําการสอนท่ี
โรงเรียนสตรีสุราษฎร�ธานี (โรงเรียนสุราษฎร�พิทยาในป=จจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป/นครูใหญ�  
มีนักเรียน 32 คน 
         ครูแผ�ว  พรหมสวัสด์ิ มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จํานวน 4 ไร� 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม� 
ห�างจากตลาด 1 กิโลเมตร  สร�างอาคารไม�สองช้ัน และย�ายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484  เป.ดสอนตาม
หลักสูตรช�างเย็บเส้ือผ�า จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปล่ียนหลักสูตรใหม�เป/น  หลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการช�างสตรี เรียน 2 ป6 และเปล่ียนช่ือเป/น โรงเรียนการช�างสตรีสุราษฎร�ธานี 
        พ.ศ. 2498 ได�รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือท่ีดิน จํานวน 3 ไร� พ.ศ. 2516  เปล่ียนช่ือ
เป/น  โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการช�างสุราษฎร�ธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษา 
สุราษฎร�ธานี จัดต้ังเป/น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2 
       1 เมษายน 2523 ได�แยกตัวจัดต้ังเป/นวิทยาลัยใหม�ช่ือว�า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี จนถึง
ป=จจุบัน 

     1.1.2   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 

      1.1.3   สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  ต้ังอยู�ในย�านชุมชนเมืองสุราษฎร�ธานี  ด�านหน�าของวิทยาลัย   
ติดถนนตลาดใหม� ผ�านใจกลางเมืองสุราษฎร�ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค�าบริเวณใกล�เคียงตลอดแนว
ถนน มีวัดประจําจังหวัด ได�แก� วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจําจังหวัด ได�แก�  โรงเรียนสุราษฎร�พิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   สถานพยาบาล ได�แก� โรงพยาบาล
ทักษิณ  ซึ่งต้ังอยู�ริมถนนฝ=]งตรงข�ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล�เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม�  แนว
ถนนด�านข�างของวิทยาลัยเป/นท่ีเอกชน  บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ�านเช�า และร�านค�า 
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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/นอันดับ 
6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากท่ีสุดในภาคใต� จังหวัดสุราษฎร�ธานีอยู�ห�างจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 
300 และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝ=]งทะเลด�านอ�าวไทยในจังหวัดสุราษฎร�ธานี มีความยาวรวมกันประมาณ 
156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ�  ได�แก� เกาะสมุย เน้ือท่ี 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเน้ือท่ี 194.2 
ตารางกิโลเมตร  นอกจากน้ียังมี  หมู�เกาะอ�างทอง  และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป/นเกาะที่ใหญ�ท่ีสุดใน
จังหวัด 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 

          แหล3งท3องเที่ยว 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอด

ยาวตามแนวเหนือใต�ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล�าว ก�อให�เกิดลุ�มนํ้าน�อยใหญ� รวม 14 ลุ�มนํ้า  
ลุ�มนํ้าท่ีสําคัญ ได�แก� ลุ�มนํ้าตาป6 พุมดวง ท�าทอง ท�ากระจาย ไชยา ท�าฉาง เป/นต�น แม�นํ้า ลําคลองในจังหวัด 
ทุกสายไหลลงสู�อ�าวไทยด�านทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สุราษฎร�ธานีสรุปได�ดังน้ี 

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

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

บ�านนาสาร 
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4. ภูมิประเทศท่ีเป/นที่ราบสูงตอนกลางส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม  
บ�านนาเดิม ท�าชนะ ท�าฉาง และไชยา 

5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอ�าวไทย ได�แก� พื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู�เกาะอ�างทอง 
และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 

เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังอยู�ระหว�างสองฝ=]งมหาสมุทรจึงได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ซึ่งเกิด
บริเวณทะเลอันดามันบ�างเป/นคร้ังคราว เน่ืองจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา
นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป/นแนวช�วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล�าว จังหวัดสุราษฎร�ธานีจะได�รับอิทธิพลจาก ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป/นส�วนใหญ� มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล�งกําเนิดบริเวณทะเลจีนใต�และ 
อ�าวไทย ทําให�จังหวัดสุราษฎร�ธานีได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ�าน อ�าวไทยและ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช�วงฤดูฝนยาวนานระหว�างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีลุ�มนํ้าใหญ�น�อยรวม 14 ลุ�มนํ้า แต�ละลุ�มนํ้ามีแม�นํ้า และร�องหลายสายทุกสายล�วน
ไหลลงสู�อ�าวไทย แม�นํ้าในสุราษฎร�ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสู�ทะเลด�านตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือข�าย 
แม�นํ้าเดินทางติดต�อถึงกัน และติดต�อกับเมืองชายฝ=]งแม�นํ้าที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาท่ีสําคัญของจังหวัด 
สุราษฎร�ธานี คือ แม�นํ้าตาป6 แม�นํ้าพุมดวง ซึ่งเป/นเส�นเลือดใหญ�ของชาวจังหวัดสุราษฎร�ธานี แม�นํ้าท่ีสําคัญของ
จังหวัดมี 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�าวไทยที่ 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�นํ้าตาป6ที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าเฉล่ีย 6,600 ล�าน ลบ.ม.ต�อป6 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีประชากรจํานวน 1,001,396 คน ชาย 495,278 คน หญิง 506,124 คน (ข�อมูล 
10 ก.พ.2554) อําเภอท่ีมีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ� และอําเภอพุนพิน 
ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด�านการเกษตรเป/นหลัก โดยใช�พื้นที่ในการเกษตร
ประมาณร�อยละ 45 ของพื้นที่ท้ังหมด นอกจากน้ียังประกอบอาชีพทางด�านปศุสัตว� ประมง อุตสาหกรรม และ
การทําเหมืองแร� 

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 มีทั้งหมด 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�วนตําบล 107 
แห�ง 
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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 

ผลิตภัณฑ/เด3นของจังหวัด 
หอยนางรม ไข�เค็มไชยา ผ�าทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ�จากกระจูด นํ้ามันสุขภาพจากมะพร�าว เงาะโรงเรียน 

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 พิจารณาจากผลิตภัณฑ�มวลรวม 
(GPP) ป6 2553ได�แก�  สาขาเกษตรกรรมสัดส�วนร�อยละ 36.52 สาขาอุตสาหกรรมสัดส�วนร�อยละ 14.98 
สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดส�วนร�อยละ 9.78 สาขาการขายปลีกสัดส�วนร�อยละ 8.45 สาขา การขนส�ง 
สัดส�วนร�อยละ 4.54 
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 1.1.4  งบประมาณ  จํานวนทั้งส้ิน 88,137,142.15 บาท  รายละเอียดในตารางที่ 1.1 

ตารางที่  1.1 แสดงงบดําเนินงาน  งบประมาณ  ประจําป6การศึกษา  2555 

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
- เงินเดือน 
- เงินประจําตําแหน�ง 
- ค�าจ�างประจํา 
- ค�าจ�างช่ัวคราว 

 
31,602,385.75 
  5,803,958.17 

      1,282,580.00 
  1,065,167.19 

2. งบดําเนินงาน 
- ค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 
- ค�าสาธารณูปโภค 

 
  6,227,215.28 
  1,173,996.87 

3. ค�าเส่ือมราคา 16,085,298.89 

4. งบเรียนฟรี  15  ป6  :  ค�าจัดการเรียนการสอน  (งบอดหนุนข้ันพื้นฐาน) 
- ค�าจัดการเรียนการสอน 
- ค�าหนังสือเรียน+อุปกรณ�+เคร่ืองแบบ+กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

 
    13,102,700.00 
    10,938,640.00 

5. งบรายจ�ายอ่ืน ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต�างๆ)   
- โครงการ  Fix  it  Center 
- ส่ิงประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม� 
- โครงการคุณธรรมนําความรู�สู�เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการหารายได�ระหว�างเรียน 

 
        574,000.00 
        170,000.00 
          60,000.00 
          78,200.00 

รวมงบดําเนินการทั้งส้ิน 88,137,142.15 

ที่มา: งานวางแผนและงบประมาณ  
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1.2  สภาพปAจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2545 
ปรับปรุง พ.ศ. 2546  และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546   
รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังน้ี  

1.2.1 จํานวนผู�เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําป6การศึกษา  2555 ดังแสดงใน  
ตารางที่ 1.2  ถึงตารางท่ี 1.4 

ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 170 882 - - 170 882 1,052 

ปวช. 2 92 674 - - 92 674 766 

ปวช. 3 68 526 - - 68 526 594 

รวมระดับ ปวช. 330 2,082 - - 330 2,082 2,412 

ปวส. 1 36 282 - - 36 282 318 

ปวส. 2 32 240 - - 32 240 272 

รวมระดับ ปวส. 68 522 - - 68 522 590 

รวมทั้งหมด 398 2,604 - - 398 2,604 3,002 

ที่มา  :  งานทะเบียน  ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2555 
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ตารางที่ 1.3  แสดงจํานวนผู�บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  ตําแหน�ง 

ผู�บริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน�ง  

ผู�บริหาร/ครู 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู) 

อัต
รา

จ�า
ง  

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
  โ

ท 

สูก
ว�า

ป.
 ต

รี 

ป.
ตร

ี 

คร
 ู

ชํา
นา

ญก
าร

 

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ผู�อํานวยการและรองฯ 5 5 - - 1 4 5 - - - - 5 

แผนกวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย 6 6 - - - 6 2 - 4 - 4 2 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 7 5 1 1 - 7 1 1 5 - 3 2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร� 6 4 - 2 - 6 1 1 4 - 1 3 

แผนกวิชาการบัญชี 11 10 - 1 2 9 3 3 5 1 1 8 

แผนกวิชาการเลขานุการ 8 6 - 2 - 8 3 - 5 1 5 - 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 6 4 - 2 - 6 3 - 3 - 3 1 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 11 5 2 4 4 7 7 - 4 2 3 - 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส� 3 3 - - - 3 2 - 1 - 3 - 

แผนกวิชาการโรงแรม 7 4 - 3 - 7 3 1 3 2 2 - 

แผนกวิชาวิจิตรศิลปn 3 3 - - 3 - - - 3 - 2 1 

แผนกวิชาออกแบบ 3 1 - 2 2 1 - - 3 - 1 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - - 1 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 27 14 3 10 9 18 6 1 20 2 5 7 

แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 6 1 - 5 1 5 2 - 4 - - 1 

รวมทั้งหมด 112 72 6 34 22 90 39 7 66 8 33 31 

ที่มา : งานบุคลากร  ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

    งานตามโครงสร�างบริหาร 
            สถานศึกษา 

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 

หญ
ิ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 

ฝKายบริหารทรพัยากร           
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 13 - 7 6 7 6 8 2 2 1 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานประชาสัมพันธ� 1 - - 1 - 1 - - - 1 

ฝKายวิชาการ           
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 

ฝKายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา           
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานแนะแนวฯ 1 - - 1 1 - - - - 1 
งานสวัสดิการฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานโครงการพิเศษ 1 - - 1 - 1 - - - 1 

ฝKายแผนงานและความร3วมมือ           
งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานความร�วมมือ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานประกันคุณภาพฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานส�งเสรมิผลิตผลฯ 5 - - 5 - 5 - - 5 - 
งานวิจัยพฒันา 1 - - 1 - 1 - - - 1 

รวมทั้งหมด 47 2 8 37 10 37 9 2 12 24 

ที่มา : งานบุคลากร  ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 
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1.3 ระบบโครงสร�างการบริหาร 

 เพื่อให�การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได�ร�วมคิด ร�วมทํา 
ร�วมประเมินผล ร�วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร�างการบริหารงาน 
ดังน้ี 

โครงสร�างการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร�างการบริหารสถานศึกษา 

ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
นางเนาวรัตน/  รัตนพันธ/ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ฝbายบริหารทรัพยากร 
นางสาวสุณี  พงศ�ย่ีหล�า 

ฝbายแผนงานและความร�วมมือ 
นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

ฝbายวิชาการ 
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

ฝbายพัฒนากิจการฯ 
นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล 

หัวหน�างานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 

หัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ 
นางเสาวนีย�  ไกรนุกูล 

หัวหน�างานกิจกรรมฯ 
นางนฤมล  แย�มศร ี

หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร 
นางฤดี  เพชรมณี 

หัวหน�างานบุคลากร 
นางสาวเยาวพร  สุขพรมา 

หัวหน�างานศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ 
นายจักรกฤษณ�  ภู�ทอง 

หัวหน�างานครูที่ปรึกษา 
นางนพรัตน�  สุวรรณรัตน� 

หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
นางอุบล เบญจพงศ� 

หัวหน�างานการเงิน 
นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหน�างานการบัญชี 
นางสาวนารีรัตน�  อู�สกุลวัฒนา 

หัวหน�างานพัสดุ 
นางชฎาภรณ�  เฟo]องฟุpง 

หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 
นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

หัวหน�างานทะเบียน 
นางจริยา  มณีโรจน� 

หัวหน�างานประชาสัมพันธ� 
นางสาวนงลักษณ�  ทองอ่ํา 

 หัวหน�างานความร�วมมือ 
นางป.ยะพร  เข็มขาว  

 หัวหน�างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นายสามารถ  เนียมมุนี  

 หัวหน�างานประกันคุณภาพฯ 
นางจารุวรรณ  อมรกุล  

 หัวหน�างานส�งเสริมผลิตผลการค�าฯ 
นางธนภร  ฤทธิเกษม  

หัวหน�างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหน�างานแนะแนวฯ 
นางนงลักษณ� เรียบร�อย 

หัวหน�างานโครงการพิเศษฯ 
นางณัฐกาญจน� ผลผลา 

หัวหน�างานสวัสดิการฯ 
นางฉจัชิสา เพชรหนองชุม 

หัวหน�างานวิทยบริการและห�องสมุด 
นางสาวพัชรนันท� อาจหาญ 

หัวหน�างานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
นางสาวมณฑา หม่ืนชนะ 

แผนกวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย 
นางชะอุ�ม ป=ญญานันท� 

หัวหน�างานส่ือการเรียนการสอน 
นายธีรพล ทองเพชร 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสุนทรี แข�งขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร� 
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ�สกุล 

แผนกวิชาการบัญชี 
นายสมจิต แข�งขัน 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
นางฤดี เพชรมณี 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางศรีไพร ภาราทอง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
นายกําชัย ณ พัทลุง 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวโศจิกานต ปานดี 

แผนกวิชาออกแบบ 
นายพรสฤษฎ� วีแก�ว 

แผนกวิชาวิจิตรศิลปn 
นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางเบญจมาศ ช�วยดํารงค� 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
นายธีรพล ทองเพชร 

แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 
นายแสนดี เบญจพงศ� 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ซึ่งเป/นท่ียอมรับของสังคม โดยมีระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ  
ในป6การศึกษา 2555 มีดังน้ี 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี  ได�รับเกียรติบัตร ดังต3อไปน้ี 
1.1 ได�รับเกียรติบัตรเป/นเจ�าภาพจัดการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อาชีวศึกษากับการ

เป.ดเสรีทางเศรษฐกิจภายใต�ประชาคมอาเซียน” ของสถาบันระหว�างประเทศเพื่อการค�าและการพัฒนา 
(องค�การมหาชน) ITD ร�วมกับสํานักความร�วมมือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว�างวันท่ี  
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมไดมอนด� พลาซ�า จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

1.2  ได�รับเกียรติบัตรได�เข�าร�วมโครงการวัยรุ�น วัยใส หัวใจไร�สาร ประจําป6 2555 เพื่อสร�าง
ภูมิคุ�มกันและปpองกันยาเสพติดของเทศบาลนครสุราษฎร�ธานี ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 

1.3  ได�รับเกียรติบัตรเป/นสถานศึกษาที่ฝwกประสบการณ� โครงการพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก�อนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระหว�างวันท่ี 14 – 24 สิงหาคม 2555 
 1.4  ได�รับรางวัลชมเชย การประกวด R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการเวทีกลาง  
งานสัปดาห�ของขวัญผลิตภัณฑ�อาชีวะ ประจําป6 2555 ระหว�างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 1.5  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท การประกวด Lip sync Dancer ไทยลูกทุ�ง  
การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคใต�  
คร้ังที่ 23 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 จังหวัดชุมพร 
 1.6  ได�รับรางวัลหน�วยมาตรฐาน เหรียญเงินระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ� ในการ
ประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 1.7  ได�รับรางวัลเหรียญทอง การแข�งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะ Lip sync Dancer 
ไทยลูกทุ�ง ในการประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 1.8  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร�องเพลงไทยลูกทุ�ง
ชาย การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
คร้ังที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 1.9  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะวาดภาพเหมือน (ระดับ 
ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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 1.10  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set 
ในการประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
คร้ังที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

 2.  ผู�บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้ 
2.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตร แก�  นางเนาวรัตน�  รัตน�พันธ�   

เป/นวิทยากรพี่เล้ียงการฝwกประสบการณ� โครงการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก�อนแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา  ระหว�างวันท่ี 14 – 24 สิงหาคม 2555 

2.2  อาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต� ได�คัดเลือกผู�บริหารสถานศึกษา “ผู�ทํา
คุณประโยชน� ด�านการศึกษา” ประจําป6 2555 ได�แก� นายสุทธิพัฒน� อมรกุล และนางจิราวรรณ  นวลรอด 

2.3  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได�ประกาศเกียรติคุณครูผู�สอนดีเด�นฯ ประจําป6 พ.ศ 2555   
เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติผู�ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส�งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูท่ีปฏิบัติหน�าที่ ปฏิบัติตน ให�มีศักยภาพสูงข้ึน เป/นแบบอย�างที่ดีและเป/นที่ประจักษ�แก�สังคม ได�แก�   
นางกรองกาญจน�  สร�วงชู,  นางชนัญญา  สุวรรณวงค� และนางสุมนัส  คล�ายเพชร 

  2.4  นายสามารถ  เนียมมุณี ได�รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร�ดีเด�น ระดับอาชีวศึกษา ประจําป6 2555 
จากสมาคมวิทยาศาสตร�แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� รับโล�เกียรติยศพระราชทาน จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
ประจําป6 2555 วันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย�ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

2.5  โครงงานวิทยาศาสตร� ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เร่ือง การพัฒนาผงปรุงรส 
ต�มส�มจากใบหญ�าหวานผง ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล�รางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร�
แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�อาชีวศึกษา-เอสโซ� ระดับประเทศ 
ประจําป6 2555 ระหว�างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย�ประชุมและแสดงนิทรรศการ 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นักเรียนผู�จัดทําผลงาน ได�แก� นายศิวกร  ตลับนาค นางสาวลลิดา  จารุปกรณ�  
ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ และ นางสาวยุพา  วงศ�พระจันทร� ปวช.2/1 การบัญชี ครูท่ีปรึกษา  
คือ นายสามารถ  เนียมมุณี และนางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี 

2.6 คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ6มือแรงงาน มอบเกียรติบัตร แก� นางสาววรรวิสา ชุมช�วย 
ปวช.3 เลขานุการ ได�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ6มือแรงงานแห�งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช�คอมพิวเตอร� 
(ประมวลผลคํา) ระดับ 1 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2555 

2.7 นางกัญญ�พิดา สุขสง ได�รับการคัดเลือกผลงานวิจัย จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให�เข�ารับ
รางวัลและนําเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู�วิชาการวิเคราะห�รายงานทางการเงินด�วยนวัตกรรมการ
เรียนรู� : การใช�สถานการณ�จริงของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและการฝwกลงทุนใน
ตลาดหุ�นจําลอง” วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 ณ การประชุมทางวิชาการ ประจําป6 2555 สํานักงานเลขาธิการ  
คุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

2.8  รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด “ประเภทส่ิงประดิษฐ�ของใช�ภายในบ�านจากวัสดุเหลือใช� ระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) โครงการประกวดสร�างสรรค�ส่ิงประดิษฐ�จากวัสดุเหลือใช� ป6 2555 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ครูผู�ควบคุมการแข�งขัน คือ นางชนัญญา  สุวรรณวงศ� นักเรียนนักศึกษาผู�
ได�รับรางวัล ได�แก� นางสาวชุติมา  จีนะดิษฐ� ปวช.3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  นางสาวธัญวรัตน�  งามลํายอง ปวช.3 



 17

ออกแบบ นายธีธัช  เกรียงตระกูล ปวช.2 ออกแบบ วันท่ี 30 สิงหาคม 2555   ณ ห�องประชุมเมืองคนดี  
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

2.9 การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สุราษฎร�ธานี ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2555 ได�รับรางวัลดังน้ี 

  1).  รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร�องเพลง เพื่อคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ในเพลงพระราชนิพนธ� เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ�ง เพลงสากล ทั้งระดับ ปวช.และ 
ปวส. ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กล�าเวช  

 - ประเภทเพลงลูกทุ�งชาย คือ นายกุศล ผคุณสินธุ�  ปวช.3 ออกแบบเส้ือผ�า  
 - ประเภทเพลงลูกทุ�งหญิง คือ นางสาวสุพรรษา พัฒน�เจริญ ปวช.3 การโรงแรม  
 - ประเภทเพลงไทยสากลชาย คือ นายเจริญ สมจิตรชอบ ปวช.1 วิจิตรศิลปn  
 - ประเภทเพลงไทยสากลหญิง คือ นางสาวกนกวรรณ เพชรรอด ปวส.1การบัญชี  
  - ประเภทเพลงสากลชาย  คือ นายพรนรินทร� พุ�มอินทร�  ปวส.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
 - ประเภทเพลงสากลหญิง คือ  นางสาวจิรารัตน� มัฏฐารักษ�  ปวส.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค   

  2).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอ�าน(ภาษาไทย) ครูผู�ควบคุม คือ  
นางจารุวรรณ  อมรกุล นักเรียน คือ นางสาวธวัลหทัย  แสงง้ิว ปวช.3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
  3).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางจารุวรรณ  
อมรกุล และนางสาวจีราวรรณ  ศรีวิลัย นักเรียน ได�แก� ประเภทขิม นายวิทยา  มณีน�อย ปวช.2 คอมพิวเตอร�
ธุรกิจ และประเภทขลุ�ยเพียงออ นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.2 การโรงแรม(ทวิ) 
  4).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะวิชาชีพพิมพ�ดีดไทย ครูผู�ควบคุม คือ  
นางเอ้ือมพร  จันทร�แก�ว นักเรียน คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ� ปวช.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
 5).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันทักษะวิชาชีพพิมพ�ดีดอังกฤษ ครูผู�ควบคุม คือ 
นางสาววรรณนิภา  นิลวรรณ นักเรียน คือ นางสาวพรชิตา  กฤษฎานุภาพ ปวช.2 เลขานุการ 

2.10  การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาคใต� ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันท่ี 24-28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร  
ได�รับรางวัลดังน้ี 

 1).  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) การจัดดอกไม�แนวคิดสร�างสรรค�  
(ตกแต�งสถานท่ี) ระดับ ปวส. ครูผู�ควบคุม คือ นางรังสิมา บุญมีชัย นักศึกษา ได�แก� นางสาวจุไรรัตน�  
พัฒนภากรณ� นางสาวเนตรนภา ปราศจาก และนางสาวสุนิสา  อินทฤทษ�  ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ� 

 2).  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) การประดิษฐ�ดอกไม�คลุมไตร (ทรงหลังประทุน) 
ระดับ ปวช. ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางป.ยาภรณ�  ก้ันเกตุและนางรังสิมา  บุญมีชัย นักเรียน ได�แก� นางสาว
กนกวรรณ  ปานุวงษ� นางสาวมัณฑนา  พาแท�งทอง นางสาวธารวิมล หอยทอง นางสาวภาวดี ชูเก้ือ และ 
นายสุรเดช ปล�องแก�ว  ปวช.3 คหกรรมการผลิต 
 3).  รางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบบรรจุภัณฑ� ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวพัชรีวรรณ  
พัฒน�ทองสุข นักเรียน ได�แก� นายวัญ~ู โพธิรักษ� ปวช.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค นาวสาวธัญวรัตน� งามลํายอง  
ปวช.3 ออกแบบ และนางสาวสรัลรัตน� สมมะลวน ปวช.2 ออกแบบ 

 4).  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวาดภาพประกอบเรื่อง ครูผู�ควบคุม คือ นายพรสฤษฎ� วีแก�ว 
นักเรียน คือ นางสาวดรัณรัตน� แสงตะกร ปวช.2 วิจิตรศิลปn 



 18

 5).  รางวัลชนะเลิศ การเขียนภาพจิตรกรรมไทย ประเภทประเพณี สาขางานวิจิตรศิลปn 
ระดับ ปวช. ครูผู�ควบคุม คือ นายโชคชัย  จุลภักด์ิ นักเรียน คือ นางสาวณัฐนรี  กองกุล ปวช.2 วิจิตรศิลปn 

 6).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) การแข�งขันทักษะ Thai Fusion Set ระดับ
ปวส. ครูผู�ควบคุม คือ นางสุนทรี แข�งขัน นักศึกษา ได�แก� นางสาวอนุสรา ปรารักษ� และนางสาวมณเฑียร   
กรัดกระยาง และนางสาวกนกวรรณ  ยังช�วย ปวส.2 โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ 

 7).  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Lip sync Dancer ไทยลูกทุ�ง ครูผู�ควบคุม 
ได�แก� นางจารุวรรณ  อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน  ได�แก� นางสาวเสาร�วดี  สิทธิสาร และ 
นายวัชรพงษ� เจริญผล ปวช.3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวช.3 การบัญชี นายอเนกพงศ� 
ทองศรี และนายมีสิน สอนประสม ปวช.3 ออกแบบตัดเย็บเส้ือผ�า นางสาวศศิกานต�  ช�วยบํารุง และนายวิทยา  
มณีน�อย ปวช.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นางสาวฟารีดา  สมจิตร� ปวช.2 การขาย นางสาวชุติมา  โชติกุญชรและ
นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.1 การโรงแรม นายทศพล โพธ์ิเพชร และนางสาวพฤกษา  โห�ศิริ ปวช.1 การขาย 

 8).  รางวัลอันดับ 6 การแข�งขันทักษะวิชาพิมพ�ดีดไทย ครูผู�ควบคุม คือ นางสาว 
วรรณนิภา  นิลวรรณ นักเรียน คือ นางสาวพรชิตา กฤษฎานุภาพ ช้ัน ปวช.2 เลขานุการ 

 9).  รางวัลอันดับ 11 การแข�งขันทักษะวิชาพิมพ�ดีดอังกฤษ ครูผู�ควบคุม คือ นางเอ้ือมพร  
จันทร�แก�ว นักเรียน คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวช.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

2.11  การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทยในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหว�างวันท่ี 11-15 กุมภาพันธ� 2556 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได�รับรางวัลดังน้ี 

 1).  รางวัลเหรียญทอง การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะ Lip Sync Dancer 
ไทยลูกทุ�ง ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางจารุวรรณ  อมรกุล นางนฤมล แย�มศรี และนางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย นักเรียน  
ได�แก� นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวช.3 การบัญชี นายวัชรพงษ� เจริญผล ปวช.3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  
นายเอนกพงศ� ทองศรี และนายมีสิน สอนประสม ปวช.3 ออกแบบตัดเย็บเส้ือผ�า นางสาวฐิติวรดา แซ�ด�าน และ
นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.2 การบัญชี นางสาวฟารีดา สมจิตร� ปวช.2 การขาย นายวิทยา มณีน�อย ปวช.2 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นายกฤษดา อํ่ามีเชาว� ปวช.1 คหกรรมการผลิต นางสาวชุติมา  โชติกุญชร และนางสาว 
อุมาพร  ขุนพรหม ปวช.1 การโรงแรม นายทศพล โพธ์ิเพชร และนางสาวพฤกษา โห�ศิริ ปวช.1 การขาย 

 2).  รางวัลเหรียญทอง การจัดดอกไม�แนวคิดสร�างสรรค� (ตกแต�งสถานที่) ระดับ ปวส.  
ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางธนภร ฤทธิเกษม และนางวรรณวิมล  ฉวีบุญยศิลปn นักศึกษา ได�แก� นางสาวจุไรรัตน�  
พัฒนภากรณ� นางสาวเนตรนภา  ปราศจาก และนางสาวสุนิสา  อินทฤกษ� ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ� 

 3).  รางวัลเหรียญเงิน การแข�งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร�องเพลงไทยลูกทุ�ง
ชาย ครูผู�ควบคุม คือ นางนฤมล  แย�มศรี นักเรียน คือ นายกุศล ผคุณสินธ� ปวช.3 ออกแบบเส้ือผ�า 

  4).  รางวัลเหรียญเงิน การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการวาดภาพบุคคล(ระดับ 
ปวช.) ครูผู�ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ  กล�าเวช  นักเรียน คือ นางสาวณัฐกานต�  ยกย�อง ปวช.3 ออกแบบ  

 5).  รางวัลเหรียญทองแดง การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set 
ครูผู�ควบคุม คือ นางสุนทรี  แข�งขัน นักศึกษา ได�แก� นางสาวอนุสรา ปรารักษ� นางสาวมณเฑียร กรัดกระยาง 
นางสาวกนกวรรณ ยังช�วย ปวส.2 โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ 

2.12  รางวัลชมเชย การประกวด R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการเวทีกลาง งานสัปดาห�
ของขวัญ ผลิตภัณฑ�อาชีวะ ประจําป6การศึกษา 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูผู�ควบคุม 
ได�แก� นางจารุวรรณ  อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน ได�แก� นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวช.3 
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การบัญชี นางสาวจันภัทรา รุ�งกิตติคุณ ปวช.2 การบัญชี นายวิทยา มณีน�อย ปวช.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  
นายวัชรพงษ� เจริญผล และนางสาวเสาร�วดี สิทธิสาร ปวช.3 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นางสาวอุมาพร ขุนพรหม  
และนางสาวชุติมา  โชติกุญชร ปวช.1 การโรงแรม นายเอนกพงศ� ทองศรี ปวช.3 ออกแบบเส้ือผ�า และ 
นายทศพล โพธิศรี ปวช.1 การขาย ระหว�างวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2555 ณ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 2.13  ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะด�านการบัญชี ครั้งท่ี 5 การแข�งขันทักษะในการ
บันทึกรายการด�านการบัญชี มาตรฐานการบัญชี  แม�บทการบัญชี พรบ.การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก�  
นางสาวนารีรัตน�  อู�สกุลวัฒนา และนางณัฐกาญจน�  ผลผลา นักศึกษา คือ นางสาวสุชาวดี  นุ�ยเพชร ช้ัน ปวส.2  
การบัญชี วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ศรีวิชัย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.14  รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�ดีเด�น และได�ผ�านการอบรม
หลักสูตร “เตรียมความพร�อมสู�การเป/นผู�ประกอบการ” ตามโครงการ “อบรมเสริมสร�างศักยภาพการเป/น
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป/นผู�ประกอบการ” ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร�วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ครูที่ปรึกษา คือ นางสาวสุพิชญา รักแดง นักศึกษา ได�แก� นายศิระ ประเสริฐศักด์ิ 
ปวส.2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค นางสาวกมลชนก เพชรรักษ� ปวส.2 การตลาด นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.1  
การบัญชี นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวช.3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และนางสาวณัฏฐาภรณ�  ธีรพิสิฐ ปวช.3 
ออกแบบ ระหว�างวันท่ี 16-17  มกราคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 2.15  ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะด�านการบัญชี ครั้งท่ี 9 การแข�งขันทักษะในการ
บันทึกรายการด�านการบัญชี มาตรฐานการบัญชี  แม�บทการบัญชี พรบ.การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางสาว
นารีรัตน�  อู�สกุลวัฒนา และนางวาสนา  วิเชียร นักเรียน คือ นางสาวพิพัฒน�พร  สนธิเมือง ปวช.3 การบัญชี 
วันที่ 6 กุมภาพันธ� 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.16  ได�รับรางวัลชนะเลิศ และแชมปnระดับประเทศ การประกวดการจัดทําโครงการธุรกิจของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคใต� โครงการ “กรุงไทยยุววาณิช”
ชีวิตที่เลือกได�ใส�ใจต�อสังคม ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางชนัญญา สุวรรณวงศ� นางสาวสุพิชญา รักแดง และนางสาว
เครือวัลย� วัฒนาทิพยธํารง นักเรียน ได�แก� นางสาวมัลลิกา อาจหาญ ปวช. 1 การขาย นางสาวสุพรรณี เวชการ 
และนางสาวหฤทชนัน เกียรติกุลพงศ� ปวช.2 การบัญชี นายโสภณัส แซ�ฝpา ปวช.2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นางสาว
ธัญวรัตน� งามลํายอง ปวช.3 ออกแบบ นางสาวปลิตา ทองหวานและนางสาวชุติมา จีนะดิษฐ� ปวช.3 
คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ระหว�างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ณ สํานักงานใหญ�ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร 
 2.17  ได�รับรางวัลกลุ�มลูกเสือดีเด�น กองลูกเสือหญิงดีเด�น หมู�ลูกเสือหญิงดีเด�น งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 17 ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวจิตติมา เกลาเกล้ียง นักเรียน ได�แก� นางสาว
เจนจิรา เมฆมณี ปวช.2 เลขานุการ นางสาวณัทฐิกา จันทร�อุดม ปวช.1 การโรงแรม  นางสาวเนตรชนก  
นวลมุสิก ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาววสิษฐา ครุฑธามาศ ปวช.1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ นางสาวทรรศนีย�  
อําพล ปวช.1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  นางสาวสุภาณี  หม่ืนใจ ปวช.1 การบัญชี นางสาวอุษา สิทธิศักด์ิ ปวช.1  
การบัญชี นางสาววาสนา แซ�ล้ิม ปวช.2 การบัญชี ระหว�างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 ณ ค�ายลูกเสือวชิราวุธ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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2.18   ผลงานดีเด�นระดับสถานศึกษากลุ�มวิชาภาษาไทยได�จัดกิจกรรมวันสําคัญ ดังต�อไปน้ี 
 1).  การแข�งขันแต�งกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู3 “กวีเอกของโลก” 26 มิถุนายน 2555 
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ  นางสาวมณฐิฌา  ดีแก�ว นางสาวมานิตา  หมวกประดับ และนางสาวอนุสรา   
คงศรีจันทร� ปวช. 2เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเสาวณีย�  ผลเจริญ และนางสาวรัตนาภรณ�  
ดําประสงค� ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกรรณิกา  วงศ�เพ็ญ และนางสาวปาจิตา  
จายอําพันธ� ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลชมเชย นางสาวธิดารัตน�  สมบูรณ� และนางสาวสุภาวดี  มีนุสรณ� ปวช. 2 
เลขานุการ ระดับ  ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย�  ประกอบบุญ นางสาวกันต�กนิษฐ�  แสงเดช และ
นางสาวรินรดา  ศักด์ิศรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุรพันธ�  
ซุยจินดา ปวส. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกัลยาณี  โมลี และนางสาวอาริสา  
 ศิริพานิชย� ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม รางวัลชมเชย นางสาวเสาวลักษณ�  บัวทองกุล และนางสาว
นริศรา  เจ�ะสม�อ ปวส. 1  การจัดการท่ัวไป 
 2).  การประกวดคัดลายมือ เน่ืองในวันภาษาไทยแห3งชาติ 29 กรกฎาคม 2555 ระดับ 
ปวช. 1 รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 1 วิจิตศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว 
ชฎาภรณ� เกล้ียงเกลา ปวช. 1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนิลทรณ� น�าเย่ียม  
ปวช. 1 วิจิตรศิลปn รางวัลชมเชย นางสาวสุธิดา โทนจินดา ปวช. 1 การขาย ระดับช้ัน ปวช. 2 รางวัลชนะเลิศ  
นางสาวทิพวรรณ เกิดกัน ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวทิพวรรณ สุวพันธ� ปวช. 2 
เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวทัศนีย� บุญอินทร� ปวช. 2 ออกแบบ รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาว
จุฑามาศ ทับทอง ปวช. 2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และ นางสาวอภิญญา เจริญภักดี ปวช. 2 การบัญชี ระดับชั้น 
ปวช. 3 รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิวลักษณ� แก�วยัง ปวช. 3 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายวรฉัตร 
สวัสดิฤกษ� ปวช. 3 วิจิตรศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธัญลักษณ� ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวช. 3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และนางสาวกรภัทร สุศรี ปวช. 
3 วิจิตรศิลปn ระดับช้ัน ปวส. 1 รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ� ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาววรารัตน� นิลราย ปวส. 1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว
วรรณฤดี ไทรสุวรรณ ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม รางวัลชมเชย นางสาวโชติวรรณ พุทธศรี ปวส. 1 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับชั้น ปวส. 2 รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรวรรณ คงเพชร ปวส. 2 การตลาด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกมลชนก บุญแทน ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 นางสาวพัชราวดี เพชรแก�ว ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ ระดับครูและเจ�าหน�าที่ในสถานศึกษา รางวัล
ชนะเลิศ นางศิริพร พรศรี เจ�าหน�าท่ีงานบุคลากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวป.]นมณี สุรทิน เจ�าหน�าที่
พัสดุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ� ครูพิเศษสอนวิชาการตลาด รางวัลชมเชย 
นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด 
 3).  การแข�งขันแต�งกลอนสด เนื่องในวันภาษาไทยแห3งชาติ 29 กรกฎาคม 2555 ระดับ 
ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได�แก� นางสาวกาญจนาพร กินะศรี และนางสาวฐานิสสร ชัยโสรัตน� ปวช. 2 เลขานุการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมณฐิฌา ดีแก�ว และนางสาวอนุสรา คงศรีจันทร� ปวช 2 เลขานุการ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทิมา บินตังสระหมัด และนางสาวระพีพรรณ ณ นคร ปวช.2 เลขานุการ 
รางวัลชมเชย นางสาวอมรรัตน� ช�วยบํารุง และนางสาวภัสสร ภูเทียมลม ปวช. 2 เลขานุการ นางสาวนลินี สุดรัก 
และนางสาวธิดารัตน� ชูแสงศรี ปวช. 1 ธุรกิจค�าปลีก ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย� ประกอบบุญ 
นางสาวรินรดา ศักด์ิศรี และนางสาวกันต�กนิษฐ� แสงเดช ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
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รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณฤดี  ไทรสุวรรณ และนางสาวอลิศษา พนาลี ปวส. 1 การบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพการต� แก�วเรือง นางสาวกาญจนา จิระดา ปวส.1  
อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวสุพรรษา อุ�งเภา นางสาวหน่ึงฤทัย เทพรส นางสาวอรทัย รอนนงค� 
และนางสาวนภาวรรณ มุ�งมาไพรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 4).  การแข�งขันแต�งกลอนสด เนื่องในวันแม3แห3งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ระดับ ปวช. 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิดารัตน�  สมบูรณ� และนางสาวสุภาวดี   มีนุสรณ� ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทิพวัลภ�  เกิดกัน และนางสาวทิพวรรณ  สุวพันธ� ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวปาลิตา  จายอําพันธ� และนางสาวกรรณิกา วงศ�เพ็ญ ปวช. 2 เลขานุการ ระดับ ปวส.  
รางวัลชนะเลิศ นายเกียรติศักด์ิ   สังข�เพชร และนางสาวจันทนา   งามย่ิง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ                  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปทุมวดี  ทองโอ� และนางสาวศิริพร  เยาว�จุ�ย ปวส. 1 การจัดการทั่วไป  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุพรรษา  อุ�มเภา และนางสาวหน่ึงฤทัย  เทพรส ปวส. 1 การบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม รางวัลชมเชย นางสาวศิริรัตน�  เปรมสูงเนิน นางสาวธัญญลักษณ�  ฉิมยินดี นางสาววรรณฤดี 
ไทรสุวรรณ และนางสาวอลิศษา  พนาลี ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 5).  การประกวดเรียงความ เน่ืองในวันแม3แห3งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ระดับชั้น ปวช. 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจรัสศรี ขนายน�อย ปวช.2 ออกแบบเส้ือผ�า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจุฑามาศ 
รักเมือง ปวช. 1 วิจิตรศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจตสุภา ทิพยนา ปวช. 1 การขาย รางวัล
ชมเชย นางสาวอัญชิตา ประยูรศักด์ิ และนางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย� ปวช. 1 ออกแบบ ระดับ ปวส. รางวัล
ชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ� ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
นายศักยะ จันทนานนท� ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววันวิสาข� สุขผล 
ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวกรรณิการ� ใหมขาว ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ และ
นางสาวโสรญา บุญลํ้า ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม     
 6).  การประกวดร�องเพลง เน่ืองในวันแม3แห3งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ประเภทชาย รางวัล
ชนะเลิศ นายเจริญ สมจิตรชอบ ปวช. 1 วิจิตรศิลปn รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวรฉัตร สวัสดิฤกษ� ปวช. 3  
วิจิตรศิลปn รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศิวกร ตลับนาค ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นายราชันย� 
ชนะกิจ ปวส. 2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค และ นายนนทวัฒน� ทองน�อย ปวช. 1 วิจิตรศิลปn ประเภทหญิง  
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา พัฒเจริญ ปวช. 3 การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกนกวรรณ  
เพชรรอด ปวส. 1 การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอมรรัตน� บุญฤทธ์ิ ปวส. 2 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวปาริชาต สุขแก�ว ปวส. 1 การบัญชี และ นางสาวชนันฏา โรจนวรสาร  
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ 
 7).  การประกวดแต�งกลอนสด เน่ืองในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ระดับ ปวช. 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิธร  กว�างซ�วน และนางสาวสุนิสา  ชัยฤทธ์ิ ปวช.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิตา  จตุเทน และนางสาวศิรประภา  รุ�งสอาด ปวช. 1 การบัญชี  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร� และนางสาววรรณิสา  ทองชุม ปวช. 1 ออกแบบ รางวัลชมเชย 
นางสาวณัฐธีรา  เรืองศิลปn  และนางสาวเกษกมล  จันทร�ทอง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ นางสาวนันฐิกา  
แสงสุวรรณ และนางสาวสุดารัตน�  บํารุงรัตน� ปวช. 1 การโรงแรม ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิริวิภา 
จ๋ิวพัฒนกุล และนางสาวสุภาวรรณ แซ�ผัวะ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมลฤดี  
ศรีเหรา  นางสาวชุพิตา เทพทุ�งหลวง และนางสาววรรณิภา มากรักษ� ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวนภาภรณ� แสงไกร และนางสาวจันจิรา นวลเอียด ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย  
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นางสาวสุพัชรตรา ทองเกล้ียง และนางสาวกาญติมา โสภา ปวส. 2 การบัญชี นางสาวรัชฎาพร งามย่ิง และ 
นายพรหมเทพ ดวงเกิด ปวส.1 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวสุภาวรรณ กว้ังซ�วน และนางสาวณัฐสุรีย� สังข�สุวรรณ 
ปวส. 2 การบัญชี 
 8).   การประกวดเรียงความ เน่ืองในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวเกศิญาภรณ� คอชุม ปวช. 1 การออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวผกามาศ เยาวเลิศ  
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชต�ติญา เกิดอุบล ปวช. 1 การโรงแรม  
รางวัลชมเชย นางสาวธนตรา แก�วพิชัย และนางสาวสมฤทัย มีมูลทอง ปวช.1 การโรงแรม ระดับชั้น ปวส. 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทิมา จินดาคม ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว 
สุชาวดี นุ�ยเพชร ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 นางสาวสุภาวรรณ กว้ังซ�วน ปวส. 2 การบัญชี 
รางวัลชมเชย นางสาวกมลรัตน� เกลา ปวส. 2 การบัญชี และนางสาวนิภารัตน� ประพันธ� ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ 
 9).  การประกวดร�องเพลง เน่ืองในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ประเภทชาย รางวัล
ชนะเลิศ นายราชันย� ชนะกิจ ปวส. 2คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา  
พัฒน�เจริญ ปวช. 3 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุปรียา พิณราช ปวช. 2 การโรงแรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอินทิรา จันทร�เกิด ปวช. 1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวภานิพัตต�  
แก�วพิชัย ปวช. 1 การบัญชี และนางสาวณัฐฐาพร พิมพ�ลอย ปวช. 2 เลขานุการ 
 10).  การแข�งขันแต�งกลอนสดเน่ืองในวันครู โครงการ 16 มกราคม พร�อมใจบูชา เทิด
พระคุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นายก�องกมล จันทร�เดิม และนายสาธิต ฤทธิอินทร� และนายอภิวัจน� 
เชิงสมอ ปวช. 1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิษา นิลเวช และนางสาวอาทิตยา 
เย่ียมบุญยะ ปวช.1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรนภา นิคมเพชร และนางสาว 
พัชร�พร แสงศักด์ิ ปวช. 1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวนันท�นภัส ไชยรักษ� และ นางสาวสุกัญญา  กูร�ณา 
ปวช. 1 การบัญชี นางสาวกรณ�กนก บุญหมี และนางสาวฐิตาพร รอดนาโพธ์ิ ปวช. 1 ออกแบบ ระดับ ปวส. 
รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ และนางสาวณัฐกาญจน� วงศ�นาคพันธ� ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญติมา โสภา และ นางสาวสุพัชรตรา ทองเกล้ียง  ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทิพวรรณ บุลัง และนางสาวลลิตา จตุเทน ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาว
กฤษณา แก�วประชุม นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี นางสาว จุฑามาศ แสงดี และนางสาวธัญวรรณ  
ศรีประเสริฐ ปวส.2 การบัญชี 
 11).  การประกวดคําขวัญ เน่ืองในวันครู โครงการ 16 มกราคม พร�อมใจบูชา เทิดพระ
คุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิตยา เพ็ชรนํ้า ปวช. 1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวอินธิรา เข็มกลัด ปวช.1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทรรศณีย� อําพล ปวช. 1 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ รางวัลชมเชย นางสาวศัลยมน แก�วพฤกษ� ปวช. 1 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ และนางสาวนาตาชา 
ไกรเชนทร� ปวช. 1 การบัญชี ระดับปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันจิรา นวลเอียด ปวส. 2 การบัญชี รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศิริวรรณ บัวพา ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว
วิลวัลย� พลขันธ� ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ รางวัลชมเชย  นางสาวสุชาดา ประดิษฐคล�าย ปวส. 1 เทคโนโลยี
สํานักงาน และนางสาวจันทร�จิรา ทองปลอด ปวส. 2 การบัญชี 
 12).   การประกวดข�อเขียนความประทับใจท่ีศิษย�มีต�อครู เน่ืองในวันครู โครงการ 16 
มกราคม 2555 พร�อมใจบูชาเทิดพระคุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวธวัลหทัย แสงง้ิว ปวช. 3 
คอมพิวเตอร�กราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรวีร� ลาชโรจน� ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรยุทธ จันทร�สุข ปวช. 3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค รางวัลชมเชย นางสาวกัญญาลักษณ� 
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ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการและนายณัฐวัตร ทัมทิบทอง ปวช. 3 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค ระดับ ปวส. 
รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชฎาพร งามย่ิง 
ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนันทา จันทร�ก�ก ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย 
นางสาวจันทร�ตณา ศรีนาค และนางสาวศศิธร ศศิเดโช ปวส. 2 การบัญชี  
 2.19 การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (ส�วนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 
ประจําป6 พ.ศ. 2555 มีผู�สอบได� ดังน้ี 
  1).   ธรรมศึกษาช้ันเอก มี 3 คน ได�แก� นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล รองผู�อํานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี นางนฤมล  แย�มศรี ครู คศ.2 และนางสาวจิตติมา  เกลาเกล้ียง ครูพิเศษสอน 
  2).   ธรรมศึกษาช้ันโท มี 4 คน ได�แก� นางป.ยะพร เข็มขาว ครู คศ.2 นางสาวสยุมพร   
แซ�แต� พนักงานราชการครู นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอน และนางสาวชยาพร  สะบู�ม�วง ปวส.2 อาหาร
และโภชนาการ 
  3).   ธรรมศึกษาช้ันตรี จํานวน 97 คน ได�แก� นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู�อํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู คศ.3 นางสาวนงลักษณ�  ทองอํ่า ครู คศ.3 
นางสาวศุลีพงษ�  ชํานาญเนตร ครู คศ.3 นางกรองกาญจน�  สร�วงชู ครู นางวราภรณ�  เยาว�แสง ครู นางอรอนงค�  
แซ�ล้ิม พนักงานราชการครู นางสาวสาธินี ต�ออาวุธ ครูพิเศษสอน นางมนัสนันท� จันทร�ส�งแสง ครูพิเศษสอน 
นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง ครูพิเศษสอน และนางสาวมลทิพย�  เค�ายวนผ้ึง ครูพิเศษสอน และนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 86 คน ดังน้ี 
ปวช.1 การบัญชี 
1. นางสาวพณิดา  ชุมเศียร 2. นางสาวอรวรรณ ชูชาติ  3. นางสาวอรพรรณ  จันทร�เล็ก 
4. นางสาวเพชรา  หนูมี  5. นางสาวพลอยไพลิน เพชรแก�ว 6. นางสาววรรณวิษา  แสนเฉย 
7. นางสาวภานิพัตต�  แก�วพิชัย 8. นางสาวณัฐธิดา  ทาเวียง 9. นางสาวจารุพักตร�  ราชนาวี 
10.นางสาวกาญดา  ช�วยชู 11.นางสาวศุภิสรา  ทิพยชิต 12.นางสาวณฤดี  ชัยสุข 
13.นางสาวธัญญลักษณ� จุนรัชฎ� 14.นางสาวฟาติมา ทองรัตน� 15.นางสาวสมฤดี  สนธิกลับ 
16.นางสาวญานิศา  รัศมี  17.นางสาวสิราพันธ�  สุขเป6ย 18.นางสาววิภาวี  มีนุสรณ� 
19.นางสาวอรพรรณ  ธีรพิสิฐ 20.นางสาวคณาพร  ดวงทอง 21.นางสาวเรวดี  ชัยชนะ 
22.นางสาวยลดา  สุโพธ์ิ  23.นางสาวโสภิตา  ภิบาลแทน 24.นางสาวคัทลียา  เย็นใจ 
25.นางสาวศิขรินธาร  ธรฤทธ์ิ 26.นางสาวกรองกาญจน�  คงแทน 27.นางสาวกาญจนา อาศรมศิลปn 
28.นางสาวสุนิสา  คงรอด  29.นางสาวธมลวรรณ โพธ์ิโพ�น 30.นางสาวสุวิรยา  ชุมทอง 
ปวช.1 การโรงแรม 
31.นายภานุวัฒน�  พัฒน�แปpน 32.นางสาววาราทิพย� บางดี 33.นายเกียรติศักด์ิ  คงทอง 
34.นางสาวเยาวลักษณ�  มากมี 35.นางสาวอรันญาวรรณ เขียวกุ�ง 36.นางสาวปรีณาพรรณ  เผ�าดวงดี 
37.นางสาวจันธิมา  ศรีสุข  38.นางสาวสมฤทัย มีมูลทอง 39.นางสาวธนุตรา  แก�วพิชัย 
40.นางสาวสิริญา  สนธิยากุล 41.นางสาวศุภลักษณ�  กุลขํา 42.นางสาวนลินี  จันทร�แจ�ม 
43.นางสาววรรณวิสา  นามวิชา 44.นางสาวสุชานันท�  สมตน 45.นางสาวพัชรี  รักธรรม 
46.นายเพชรวัตน�  ชวนไทย 47.นางสาวนิตยา  เพ็ชรนํ้า 48.นางสาวสโรชา  ไพโรจน� 
49.นางสาวณัฐวดี  เชิดกร  50.นางสาวลลิตา  หวังดี  51.นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร 
52.นายพลภัชร�  จําเนียร  53.นางสาวสิรินยา  หมุนมัว 54.นางสาวนวพรรณ  ทวยเจริญ 
55.นางสาวณัฐริกา  ปานเพรี 56.นางสาวสุธิดา  พรหมเจริญ 57.นางสาวปวีณา  เกษมสุข 
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58.นางสาวสิรินญา  เนืองทอง 59.นางสาวพัชชานันท�  คล�ายศรี 60.นางสาวสุธาสินี  โคตรสา 
61.นางสาวสุธาทิพย�  จันทร�ภักดี 62.นางสาวกฤษณา  มณีรัตน� 63.นางสาวรัตนาภรณ�  แก�วชู 
64.นางสาวธัญลักษณ�  ชัยทอง 65.นางสาวชาลินี  ภักดีไทย 66.นางสาวภัททิรา  เผ�าจินดา 
67.นายอัคนี  โมทย�จันทร�  68.นางสาวหน่ึงธิดา  พัฒนสิงห� 69.นางสาวศุภลักษณ�  มายสําโรง 
70.นางสาวเบญจมาศ  ช�วยสําราญ 
ปวช.1 คอมพิวเตอร/ธุรกิจ 
71.นางสาวปาริสษา  วิเชียร 72.นายยุทธนันท�  ทองยวน 73.นางสาววิกาวรรณ ทับทิมหิน 
74.นางสาวก่ิงแก�ว  แก�วกล�อม 75.นางสาวณิชกุล  ศักด์ิศิริ 76.นางสาวเนตรชนก  อินทร�ชัย 
77.นางสาวสุภิญญา  รักเมือง 78.นางสาวเจนจิรา  คนเจน 79.นางสาวณัฐริกา  ศรีสุบรรณ 
80.นางสาววรกานต�  ไชยยุทธ�  
ปวช.1 ธุรกิจค�าปลีก 
81.นางสาววิไลพร  พูลสวัสด์ิ 82.นางสาวเปรมกมล  แพงศรี 83.นางสาวอริสา  แสงประทีป 
84.นางสาวบุญญาภรณ� อินทรชิตร 85.นายพรหมศิริ  คามบุตร 86.นางสาวนลินี  สุดรัก 

1.5 ความสําเร็จตามเปOาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความสําเร็จตามเปpาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประจําป6การศึกษา  2555  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังน้ี 

ด�าน เปOาหมายความสําเร็จ 
1.  ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา     พัฒนาผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู�ในเชิง

วิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณลักษณะที่พึงประสงค�  สามารถเป/น
ผู�ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป/นท่ียอมรับ หรือ
ศึกษาต�อในระดับสูงข้ึน 

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเน�นผู�เรียน
เป/นสําคัญด�วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ�งเน�นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค�
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

     บริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยใช�สถานศึกษาเป/นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ� ผู�บริหารมีภาวะ
ผู�นํา  มีระบบฐานข�อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหาร
ความเส่ียง  มีระบบดูแลผู�เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม 
ภูมิทัศน�อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ� มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข�าย 
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4. การบริหารทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน 
ชุมชน 

5. นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย 

ส�งเสริมให�ครู และผู�เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร�างสรรค�
หรืองานวิจัยท่ีเป/นประโยชน� ตลอดจนมีการเผยแพร� 

6. การปลูกฝ=งจิตสํานึกและ
เสริมสร�างความเป/นพลเมืองไทย
และพลโลก 

    ปลูกจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป/นพลเมืองไทยและพลโลก  ใน
ด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย�  ส�งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป/นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ  

7. การประกันคุณภาพการศึกษา    จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใช�ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.6  ความสําเร็จตามเปOาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 

 ความสําเร็จตามเปpาหมายของแผนบริหารความเส่ียง  ประจําป6การศึกษา  2555 ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาให�ความเห็นชอบดังน้ี 

ด�าน เปOาหมายความสําเร็จ 

1.6.1 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย ของผู�เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

มีความเส่ียงไม�เกินร�อยละ 10 ในทุกด�าน  
และลดลงอย�างน�อย  3  ด�าน 

1.6.2 ความเส่ียงด�านการทะเลาะวิวาท  

1.6.3 ความเส่ียงด�านส่ิงเสพติด  

1.6.4 ความเส่ียงด�านสังคม เช�น การต้ังครรภ�ก�อนวัยอันควร  

1.6.5 ความเส่ียงด�านการพนันและการมั่วสุม  

 
 
  

 



 

 

ตอนที ่ 2   
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 



ตอนท่ี  2 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1  อัตลักษณ�  ปรัชญา  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  และเป'าประสงค�ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ�  “ทักษะเย่ียม” 

ปรัชญา   “ วิชาดี  มีทักษะ  ใฝ�ธรรมะ  สามัคคี  มีวินัย ” 

 วิสัยทัศน�    
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี มุ+ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู-เรียนให-มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป5นศูนย!กลางแห6ง
การเรียนรู-สู6สากล 

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

ตลาดแรงงานท้ังในระดับท-องถ่ิน และภูมิภาค  
3. จัดการศึกษาให-ผู-เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู6ในสังคม

อย6างมีความสุข  
4. จัดการศึกษาให-ผู-เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ  
5. จัดการศึกษาให-ผู-เ รียนมีความภาคภูมิใจในความเป5นไทย อนุรักษ! วัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดล-อม  
6. เป5นศูนย!กลางการเรียนรู-สู6สากล  

เป'าประสงค�  ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ 
 1.  การจัดการเรียนการสอนและฝAกอาชีพ  มี  5  ด-าน  ได-แก6  ด-านหลักสูตรและการเรียนการ

สอน  ด-านการบริหารจัดการ  ด-านพัฒนาทรัพยากร  ด-านสภาพแวดล-อม  และ ด-านการกํากับ ตรวจสอบ 
และรายงานผล 
  2.  การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป5นผู-ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
  สถานศึกษาดําเนินงานตามวิสัยทัศน! และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  ให-มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และสอดคล-องกับความต-องการของชุมชน 

2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เพื่อให-การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาดังน้ี 
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ด.าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2.2.1. ผู-เรียนและผู-สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

    พัฒนาผู-เรียนและผู-สําเร็จการศึกษา
ให-มีความรู-ในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง
วิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค!
สามารถเป5นผู-ประกอบการ  จนเป5นที่
ยอมรับหรือศึกษาต6อในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.ติดตาม/หาข-อมูลผู-สําเร็จการศึกษาที่
ได-งานทําและศึกษาต6อ 
2.วิเคราะห!ข-อมูลและศึกษาสภาพ
ปJญหา 
3.ดําเนินการพัฒนาผู-เรียนตาม
เปFาหมาย 
4.ยกระดับคุณภาพผู-เรียนโดยอิงผล
การประเมินระดับชาติ  (V-Net  และ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ) 

2.2.2. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนให-สอดคล-องกับความต-องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน  โดยเน-นผู-เรียนเป5นสําคัญ
ด-วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย
มุ6งเน-นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
การ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค6านิยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค!และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
โดยร6วมกับสถานประกอบการและ
หน6วยงานท่ีเก่ียวข-องสอดคล-องกับ
ความต-องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 
2.จัดแผนการเรียนรู-ด-วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายมุ6งเน-นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค6านิยม  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค!และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.นําระบบ ICT  มาใช-ในการเรียนการ
สอน 
4.พัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียน
การสอนสู6การวิจัยในช้ันเรียน 
5.ประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2.3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

    บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใช-
สถานศึกษาเป5นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีการจัดทํา
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ!
ผู-บริหารมีภาวะผู-นํา มีระบบฐานข-อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเส่ียง มีระบบดูแลผู-เรียน 
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล-อม
ภูมิทัศน!อาคารสถานท่ี มีการบริหาร 

1.กําหนดการบริหารจัดการศึกษาที่
เน-นการมีส6วนร6วมของการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ 
วิทยาลัย 
2.กําหนดให-บุคลากรทุกฝ�ายใน
สถานศึกษา  ผู-เรียน  ชุมชน   
สถานประกอบการท้ังหน6วยงานรัฐ 
และเอกชนมีส6วนร6วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
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 จัดการ วัสดุ ครุภัณฑ! มีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข6าย 

3.กําหนดอัตลักษณ!โดยการมีส6วนร6วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
4.ประเมินผลการบริหารงานและภาวะ
ผู-นําของผู-บริหารสถานศึกษา 
5.จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
6.จัดการบริหารความเส่ียงไม6เกิน 
ร-อยละ 10 ในทุกด-าน 
7.ปรับปรุงสภาพแวดล-อมในบริเวณ
สถานศึกษาให-มีความร6มร่ืน สะอาด
สวยงาม 
8.ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการด-านกิจกรรม  5 ส. 
9.จัดหาห-องเรียน  ห-องปฏิบัติการให-
สอดคล-องกับวิชาชีพ 
10.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ! ครุภัณฑ!ให-
เพียงพอต6อการจัดการเรียนการสอน 
11.จัดให-มีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคเพียงพอต6อกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
12.สนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได-พัฒนาตนเองอย6างต6อเน่ืองท้ัง
ด-านวิชาการหรือวิชาชีพ 
13.สนับสนุนทุนวิจัยให-ครูในการ
พัฒนางานวิจัย 
14.สนับสนุน  ส6งเสริมการแลกเปล่ียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15.จัดระบบสวัสดิการให-แก6ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
16.เผยแพร6  ยกย6อง  เชิดชูเกียรติคุณ  
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาดีเด6น 
17.จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร
อย6างเหมาะสม 
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  18.มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข6ายทั้งในประเทศ
และหรือต6างประเทศ 
19.มีระบบการนิเทศ กํากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบ 

2.2.4. การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
สอดคล-องกับความต-องการของ  
ท-องถ่ิน  ชุมชน 

1.จัดให-ครูและบุคลากรทุกฝ�ายใน
สถานศึกษามีส6วนร6วมในการวางแผน
บริการ วิชาการและวิชาชีพท่ีเหมาะสม
ตามความต-องการของชุมชน  สังคม  
องค!กร  ท้ังภาครัฐและเอกชน  
สอดคล-องกับสาขาอาชีพ 
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  อย6างเป5นระบบ
และสอดคล-องกับแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีกําหนด 

2.2.5.นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ!  งาน
สร-างสรรค! หรืองานวิจัย 

   ส6งเสริมให-ครู และผู-เรียนจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ! งานสร-างสรรค!
หรืองานวิจัยที่เป5นประโยชน! ตลอดจน
มีการเผยแพร6 

1.จัดสรรงบประมาณในการจัดทํา
โครงการ ส่ิงประดิษฐ! งานสร-างสรรค!
หรืองานวิจัยเพิ่มข้ึน 
2.กระตุ-น  สนับสนุนให-คิดค-นและส6ง
เข-าแข6งขันในระดับชาติได-หลากหลาย
ช้ินงาน 
3.เผยแพร6ผลงานนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ! งานสร-างสรรค! งานวิจัย 
โครงการ  โครงงานในระดับชาติ  
จํานวนช้ินเพิ่มข้ึน  

2.2.6. การปลูกฝJง
จิตสํานึกและเสริมสร-าง
ความเป5นพลเมืองไทย
และพลโลก 

    ปลูกฝJงจิตสํานึกและเสริมสร-าง
ความเป5นพลเมืองไทยและพลโลก   
ในด-านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย! ส6งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเป5นประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ!ส่ิงแวดล-อม  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และส6งเสริมกีฬา
และนันทนาการ  

1.จัดกิจกรรมในการปลูกฝJงจิตสํานึก
ด-านการรักชาติ เทิดทูน  
พระมหากษัตริย! ส6งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเป5นประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
2.จัดกิจกรรมส6งเสริมการอนุรักษ!
ส่ิงแวดล-อม 
3.จัดกิจกรรมส6งเสริมด-านการกีฬาและ
นันทนาการ 
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ด.าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  4.จัดกิจกรรมการให-ความรู-และสร-าง

ความเข-าใจด-านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2.7. การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  และนํา
ผลการประเมินมาใช-ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.จัดระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก6อให-เกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอย6างต6อเน่ือง 
2.พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให-
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.3  มาตรการป'องกันและควบคุมความเส่ียง 

  เพื่อให-การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงกําหนด
มาตรฐานการปFองกันและควบคุมความเส่ียงดังน้ี 
 

ด.าน มาตรการป'องกันและควบคุม เป'าหมายความสําเร็จ 

2.3.1  ความเส่ียงด-านความ
ปลอดภัยของผู-เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
2.3.2 ความเส่ียงด-านการทะเลาะ
วิวาท 
2.3.3  ความเส่ียงด-านส่ิงเสพติด 
2.3.4  ความเส่ียงด-านสังคม เช6น 
การต้ังครรภ!ก6อนวัยอันควร 
2.3.5  ความเส่ียงด-านการพนัน
และการมั่วสุม 

1. มาตรการด.านป'องกัน 
   1.1  จัดให-มีครูที่ปรึกษาประจําทุกช้ันเรียน 
   1.2  ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาใน
ปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาสัปดาห!ละ 1 ครั้ง  
หรือมากกว6า   
   1.3 ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู-สอนต-องแจ-ง
ผู-ปกครองทราบอย6างเป5นทางการ เมื่อ
นักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดต6อกันเกิน 1 
สัปดาห! เพื่อร6วมมือกันติดตามดูแล 
    1.4  กําหนดให-นักเรียนนักศึกษาต-องเข-า
แถวร6วมกิจกรรมหน-าเสาธงอย6างน-อย ร-อยละ 
80 ของจํานวนครั้งที่มีกิจกรรมหน-าเสาธง 
   1.5  จัดให-มีการตรวจสุขภาพประจําป[ และ
ตรวจปJสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย6างน-อย    
ป[ละ 1 ครั้ง ต6อจํานวนผู-เรียนท้ังหมด 
   1.6  จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป5นสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ  
 
 
 

มีความเส่ียงไม6เกิน   
ร-อยละ 10 ในทุกด-าน  
และลดลงอย6างน-อย  
3 ด-าน 
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ด.าน มาตรการป'องกันและควบคุม เป'าหมายความสําเร็จ 
 2. มาตรการด.านการพัฒนาผู.เรียน 

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนในรูปของ
กิจกรรมองค!การวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ 

2.2  จัดอบรมให-ความรู- เก่ียวกับ 
ยาเสพติด การต้ังครรภ!ก6อนวัยอันควร  
ค6ายคุณธรรมพัฒนาผู-เรียน กิจกรรมลูกเสือ 

2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และจัดการสอนวิชาเพศศึกษา 

2.4 ประกาศยกย6องชมเชยนักเรียน
นักศึกษา ที่กระทําคุณงามความดี เพื่อเป5น
ตัวอย6างแก6ผู-อ่ืน 
3. มาตรการด.านแก.ไขป6ญหา 

3.1 งานปกครองเชิญผู-ปกครองมาเพื่อ
ร6วมมือกันหาทางแก-ไขปJญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน
นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา 

3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนที่มี
คุณลักษณะท่ีไม6พึงประสงค! 

3.4 ประสานกับหน6วยงานภายนอก   
เพื่อร6วมพัฒนาผู-เรียน 

 

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข.อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554) 
1.  สถานศึกษาควรเร6งรัดดําเนินการให-ได-มาซึ่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา เพี่อให-การ
พัฒนาสถานศึกษาเป5นไปอย6างมีประสิทธิภาพโดยมี 
สถานประกอบการและชุมชนเข-ามามีส6วนร6วมในการบริหารจัดการ 

2.  สถานศึกษาควรจัดหาผู-ทรงคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา  มาให-ความรู-แก6ผู-เรียนและครู/อาจารย!ให-มาก
ย่ิงข้ึน 

3.  สถานศึกษาควรหามาตรการดําเนินการให-ผู-เรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ!ของผู-สําเร็จการศึกษา 
และลดจํานวนการออกกลางคันของผู-เรียน 

 
1.  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาแต6งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา ลงวันท่ี   
29  สิงหาคม  2554 

2.  แผนกวิชาจัดหาผู-ทรงคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชามาให-ความรู-แก6ผู-เรียนและครู
ครบทุกสาขาวิชา 

3.  ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
ผู-เรียน สอนเสริมและจัดโครงการ กิจกรรม  
เพื่อให-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู-เรียนสูงข้ึน 
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ข.อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ 
4.  สถานศึกษาควรให-ความสําคัญในการจัดสภาพ

ห-องเรียนห-องฝAกปฏิบัติการให-เอ้ือต6อการเรียนรู-และปรับปรุง
ห-องสมุดให-เป5นท่ี ที่ผู-เรียนสามารถใช-เป5นแหล6งเรียนรู-ด-วย
ตนเองและสืบค-นความรู-ต6าง ๆ ได- มีหนังสือที่ทันสมัย  มี
วารสารท่ีเก่ียวข-องกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรม
ต6างๆ เพื่อส6งเสริมให-นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ6าน 

5.  สถานศึกษาควรส6งเสริม  และพัฒนาให-งานวิจัย
ของครูมีคุณภาพเพียงพอที่จะนํามาเผยแพร6ในการประชุม
วิชาการ  ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติได- 

6.  สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพฐานข-อมูล
นวัตกรรม  โครงงานและส่ิงประดิษฐ!ให-เป5นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  มีการบันทึกการนําไปใช-ประโยชน!  
การเผยแพร6การนําไปพัฒนาอย6างต6อเน่ือง 
 

7.  สถานศึกษาควรสนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให-ได-รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร-างสรรค!
จากหน6วยงานทั้งภายในและภายนอก  อย6างน-อยร-อยละ 
5 ต6อป[  และนําไปใช-ให-เกิดประโยชน!อย6างสูงสุด  ตลอดทั้ง
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทุนเวลา  และทุน
งบประมาณเพิ่มมากข้ึน  เพื่อให-บรรลุตามวัตถุประสงค!  หรือ
เปFาหมายที่ต้ังไว- 

8.  แผนกวิชาต6างๆ ทุกแผนกวิชาควรวางแผนและ
ดําเนินการให-บริการวิชาการและวิชาชีพต6อชุมชน  เพื่อ
พัฒนาทักษะผู-เรียน 

9.  ควรเพิ่มครูด-านภาษาที่ใช-ในการส่ือสารเพื่อให-
ผู-เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได- 

10. เพื่อให-ระบบการจัดเก็บข-อมูลมีความถูกต-อง 
ครบถ-วน  และเป5นปJจจุบัน  สามารถนําไปใช-งานได-สะดวก
และรวดเร็ว  ควรจัดทํา/พัฒนาการจัดเก็บข-อมูลเป5นระบบ
ฐานข-อมูลต6างๆ  ที่เก่ียวข-องกับการจัดการศึกษาและใช-
ระบบการเช่ือมโยงข-อมูลให-ทุกฝ�ายสามารถนําไปใช-ประโยชน!
ได- 

4.  จัดงบประมาณในการพัฒนา
ห-องเรียน  ห-องปฏิบัติการ ศูนย!วิทยบริการ  
และระบบการสืบค-นที่ทันสมัย 
 
 
 

5.  จัดงบประมาณสนับสนุน  ส6งเสริม  
ให-ทุนการวิจัยและจัดประกวดนวัตกรรม  
งานวิจัยส่ิงประดิษฐ!ของครู 

6.  จัดระบบสารสนเทศข-อมูลนวัตกรรม
โครงงานและส่ิงประดิษฐ!อย6างมีระบบและมี
ประสิทฺธิภาพอย6างต6อเน่ือง  ตามวัตถุประสงค!
ในการใช-ระบบฐานข-อมูลของทุกฝ�าย 

 
7.  สํารวจสนับสนุนและส6งเสริมโดยจัด

งบประมาณ จัดประกวดผลงานและมอบ
ทุนการศึกษาและทุนวิจัย  
 
 
 
 

8.  แผนกวิชา ประชุมวางแผนและ
ดําเนินการให-บริการวิชาการและวิชาชีพต6อ
ชุมชน 

9.  จัดงบประมาณ  รับครูต6างชาติเพิ่ม 
ได-แก6  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  เป5นต-น 

10. จัดงบประมาณ  รับบุคลากรประจํา
ศูนย!ข-อมูลสารสนเทศ และวางระบบ
ฐานข-อมูลครบทุกสาขาวิชา/งานท่ีทันสมัย
ตามวัตถุประสงค!ในการใช-ระบบฐานข-อมูล
ของทุกฝ�าย 
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ข.อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ 

1.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต.นสังกัด (พ.ศ.2553) 
1. สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย

ความร6วมมือกับสถานประกอบการให-ครบทุกสาขาวิชาที่เป_ด
สอน 

2. สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู- 
ตลอดหลักสูตร เพื่อให-ผู-เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ!การสําเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษาควรสร-างความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประเมินตนเองที่ชัดเจนของบุคลากร
รายบุคคลและระดับแผนกวิชา 

 
1. สร-างเครือข6ายในการจัดทําหลักสูตร

ฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพของผู-เรียน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู-แบบเน-นผู-เรียนเป5น
ศูนย!กลางและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ติดตาม ตรวจสอบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองระดับบุคคลและ แผนก
วิชา   

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (พ.ศ. 2555) 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน  ท่ีเน-นด-านคุณธรรม 

จริยธรรมอย6างเป5นรูปธรรม เพื่อให-ผู-เรียนมีคุณธรรมอย6าง
ต6อเน่ือง  และให-ผู-เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ!
การสําเร็จการศึกษา 

2. ทําความร6วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตร  ผู-สอนและผู-เรียนท่ีสอดคล-องกับความต-องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. จัดหางบประมาณท่ีใช-ในการสร-างพัฒนาและ
เผยแพร6  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ!  งานวิจัยและโครงงาน  
อย6างพอเพียงกับครู  และผู-เรียนในแต6ละสาขาวิชา 

4. จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคลากรที่มีความรู-
ความสามารถ  เพื่อพัฒนาผู-เรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่มี
คุณวุฒิด-านวิชาชีพ  ในสาขาวิชาท่ีผู-เรียนมาก 

5. จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการ
จัดซื้อวัสดุฝAก  อุปกรณ!  สําหรับจัดการเรียนการสอนให-
เหมาะสมเพียงพอต6อผู-เรียน 

 

 
1. อบรมเข-าค6ายพุทธบุตรให-กับนักเรียน

นักศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาผู-เรียนอย6าง
ต6อเน่ือง 

 
2. ดําเนินการเครือข6ายสถานประกอบ 

การตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 

3. ลงนามความร6วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว6างสถานศึกษา  และสถาน
ประกอบการ 

4. ส6งเสริมให-ครูพัฒนาความรู-และ
ประสบการณ!ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข-อง เพื่อ
นํามาพัฒนาในสาขาท่ีขาดแคลน 

5. โครงการส6งเสริมการจัดทําส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงงาน และ
ส่ิงประดิษฐ!คนรุ6นใหม6 ตามโครงการพัฒนา
ผู-เรียนด-วยกระบวนการวิจัย 

6. มีแผนรองรับอัตราการเพิ่มของครู
แผนกวิชาต6าง ๆ เพื่อรองรับจํานวนผู-เรียนท่ี
เพิ่มมากข้ึน 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพผู-เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี  15  ป[  อย6างมีคุณภาพ 

 



 

 

ตอนที ่ 3   
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 



ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาให�มีความรู�ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค& สามารถเป(นผู�ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป(นท่ียอมรับหรือศึกษาต-อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.1   ร�อยละของผู�เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาต�องการให�จํานวนผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ทั้งน้ียกเว�นผู�เรียนที่ออก
กลางคัน จําแนกตามช้ันป9 ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  

 ความพยายาม  สถานศึกษาได�มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู�เรียนอย-างเป(นระบบและเป(น
กระบวนการ เพื่อให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ&ที่กําหนดตามช้ันป9ให�มากท่ีสุดดังน้ี 

 1.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม-และประชุมผู�ปกครอง เพื่อสร�างความเข�าใจด�านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 
 2.  มีการจัดทําและแจกคู-มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู-มือดังกล-าวได�ประมวลสาระท่ีนักเรียน
นักศึกษา และผู�ปกครองควรทราบไว� รวมถึงเกณฑ&การวัดและการประเมินผลดังกล-าวด�วย 
 3.  ครูจัดทําแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4.  ครูทํา/จัดหาส่ือการสอน/จัดทําใบความรู�/ใบงาน 
 5.  ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6.  มีโครงการสอนซ-อมเสริมในรายวิชาต-าง ๆ ท่ีพบว-านักเรียนนักศึกษามีปFญหาในด�านการเรียน 
 7.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 8.  มีการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  มีโครงการทดสอบสมรรถนะช-วงช้ันป9 
 10.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย-างใกล�ชิด โดยให�มีครูท่ีปรึกษาทุก
ห�องเรียน มีการพบปะนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห&และมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห&ละ 1 ครั้ง เพื่อให�ครูท่ีปรึกษา
ได�พบปะพูดคุยและให�ความช-วยเหลือแก-นักเรียนนักศึกษาได�ตามความเหมาะสม 
 11.  ส-งเสริมให�ครูได�พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะกระบวนการให�ผู�เรียนได�มีส-วนร-วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช�กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ผลจากการพัฒนาผู�เรียนอย-างเป(นระบบ ส-งผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ&ที่กําหนดตามช้ันป9 จํานวน 2,692 คน จากผู�เรียนท้ังหมด 3,002 คน คิดเป(นร�อยละ 89.68  ของผู�เรียน
ทั้งหมด มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก  
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 ตัวบ'งชี้ที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน ชุมชน ที่มีต'อคุณภาพของ
ผู�เรียน  

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต-อคุณภาพของผู�เรียน 3 ด�าน คือด�าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค& ด�านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด�านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ-ม
ตัวอย-างจากสถานประกอบการ หน-วยงานควรไม-น�อยกว-า 5 แห-ง และบุคคลในชุมชนควรไม-น�อยกว-า 5 คน มีการ
สร�างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บ
ข�อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุมคุณภาพของผู�เรียนท้ัง 3 ด�าน มีการเก็บข�อมูลจากกลุ-มตัวอย-าง 
และนําข�อมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกต�อง  

 ความพยายาม  ผู�เรียนที่ฝ[กงานในสถานประกอบการจะต�องนําความรู�ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานไปใช�ในการปฏิบัติจริง ตลอดจนต�องมีพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค& ซึ่งในการฝ[กงานจะมีการ
วัดผลร-วมกันระหว-างสถานประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาฝ[กงานกับสถานศึกษา สถานศึกษาได�เตรียมความพร�อม
ในการฝ[กงานในสถานประกอบการ โดยดําเนินการดังน้ี 
 1.  จัดให�นักเรียนนักศึกษาทุกคนฝ[กงานภายในสถานศึกษาเป(นเวลา 10 สัปดาห& 
 2.  ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาทุกคนก-อนออกฝ[กประสบการณ&วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 3.  มีการประเมิน นิเทศ กํากับ ติดตาม การฝ[กงานในสถานประกอบการ ท้ังจากครูฝ[กในสถาน
ประกอบการและ ครูนิเทศของสถานศึกษา 
 4.  สถานศึกษาได�ส-งแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพของผู�เรียน ให�กับสถานประกอบการ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชนท่ีมีต-อคุณภาพของผู�เรียน
ในภาพรวมท้ัง 3 ด�าน มีค-าเฉล่ีย 4.29 ระดับความพึงพอใจระดับดี และได�รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ& จํานวน 16 
ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 15 ฉบับ คิดเป(นร�อยละ 93.75 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก   

 ตัวบ'งชี้ที่  1.3  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ'านเกณฑ:การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  จํานวนผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  1.  มีการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร�างเคร่ืองมือประเมินและเกณฑ&การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต-ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
 2.  มีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต-ละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน 
 3.  ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตรในระดับ ปวช.3 
จํานวน 571 คน ปวส.2 จํานวน 268 คน รวมทั้งหมด 839 คน 
 4.  ผู�เรียนท่ีผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 561 คน 
คิดเป(นร�อยละ 98.25 ระดับ ปวส.2 จํานวน 267 คน คิดเป(นร�อยละ 99.63 รวมทั้งหมด 828 คน คิดเป(นร�อยละ 
98.69 
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 ผลสัมฤทธ์ิ  ผู�เรียนท่ีผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู�ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นร�อยละ 98.69 มีผลการประเมิน 
อยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.4  ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต'ค'าเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

 ความตระหนัก  จํานวนผู�เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (องค&การมหาชน) (สทศ.) 
ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบ จําแนกตามระดับช้ัน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  1. ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ปวช.3 จํานวน 560 คน ปวส.2 จํานวน 242 คน รวมจํานวนท้ังหมด 802 คน  
 2. ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
(V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ปวช.3 จํานวน 257 คน คิดเป(นร�อยละ 45.90 ปวส.2 จํานวน 62 
คน คิดเป(นร�อยละ 25.62  รวมท้ังหมด จํานวน 319 คน คิดเป(นร�อยละ 39.78 

 ผลสัมฤทธ์ิ ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา   
(V – NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา คิดเป(นร�อยละ 39.78 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ต�องปรับปรุง 

 ตัวบ'งชี้ที่   1.5  ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต'คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ 

 ความตระหนัก  จํานวนผู�เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ ( องค&การมหาชน) ( สทศ. ) เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนที่ร-วม
ลงทะเบียนเข�าทดสอบจําแนกระดับช้ัน ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  1. ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ปวช.3 จํานวน 560 คน ปวส.2 จํานวน 242 คน รวมจํานวนท้ังหมด 802 คน 
 2. ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
(V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ  ปวช.3 จํานวน 45 คน คิดเป(นร�อยละ 
8.04 ปวส.2 จํานวน 14 คน คิดเป(นร�อยละ 5.79 รวมทั้งหมด จํานวน  59  คน คิดเป(นร�อยละ 7.36 

 ผลสัมฤทธิ  ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
 (V – NET ) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นร�อยละ 7.36 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ต�องปรับปรุงเร'งด'วน 
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 ตัวบ'งช้ีที่  1.6  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ'านเกณฑ:การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน'วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 ความตระหนัก  จํานวนผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ-านเกณฑ&การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน-วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร�อยละกับ
จํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับช้ันประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  ผู�เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับช้ันเรียน มีการเรียนรู� ฝ[กทักษะทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ
พื้นฐาน และผ-านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ โดยได�เกรดไม-ตํ่ากว-า 2.00 ของแต-ละหมวดวิชาชีพ
ตามหลักสูตร 

 ผลสัมฤทธ์ิ  เน่ืองด�วยในป9การศึกษา 2555 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมิได�จัดให�มีการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษายังมิได�ให�การรับรองหน-วยงานอ่ืนใดทํา
หน�าท่ีทดสอบมาตรฐานอาชีพ ดังน้ันคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2556 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 จึงมีมติให�สถานศึกษาและหน-วยงานต�นสังกัดประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ในป9การศึกษา 2555 สําหรับมาตรฐานท่ี 1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพียง 8 ตัว
บ-งช้ี โดยยกเว�นการประเมินตัวบ-งช้ีที่ 1.6 (ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง 
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ-งช้ีท่ี 1.6 ของมาตรฐานท่ี 1 ในป9การศึกษา 2555 ลงวันท่ี 
 19 เมษายน 2556) 

 ตัวบ'งชี้ที่ 1.7  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  

 ความตระหนัก  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ&การสําเร็จ
การศึกษาเทียบร�อยละกับจํานวนผู�แรกเข�าของรุ-นน้ันจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 ความพยายาม  ผู�สอนได�ดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู� การวิเคราะห&หลักสูตร 
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดแผนการเรียนรู�ที่เน�นทักษะและกระบวนการ ให�ผู�เรียนมีส-วนร-วมในกิจกรรมการเรียน 
การสอนมากที่สุด มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในแต-ละรายวิชา รวมถึงมีการใช�รูปแบบการวิจัย 
ในช้ันเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง โดยเทียบจากผู�เรียนแรกเข�าของแต-ละ
สาขาวิชาโดยภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน 1,385 คน ผ-านเกณฑ& จํานวน 792 คน คิดเป(นร�อยละ 57.18 มีผลการ
ประเมินอยู-ในระดับ ต�องปรับปรุง 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.8  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต'อ 
ภายใน 1 ปI 

 ความตระหนัก  เม่ือนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแต-ละป9การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1 ป9 แยกข�อมูลแต-ตามประเภทวิชา และ
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สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข�อมูลให� แผนกวิชา โดยคิดเป(นร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อ  

 ความพยายาม  สถานศึกษาได�ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
สู-การปฏิบัติจริง 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ-งให�ผู�เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ในกิจกรรม 
ส-งเสริมผู�ประกอบการรายย-อย           ส-งเสริมอาชีพอิสระ และการฝ[กประสบการณ&วิชาเรียนในสถาน
ประกอบการ 

 3.  จัดโครงการส-งเสริมสนับสนุนผู�เรียนให�มีรายได�ระหว-างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม 
 4.  ผู�สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมุ- งให� ผู� เรียนได�มีการฝ[กทักษะ/ปฏิบัติจาก
ประสบการณ&จริง และได�รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู�สอน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ผู�สําเร็จการศึกษาป9การศึกษา 2554 จํานวน 853 คน ติดตามได� 737 คน ได�งานทํา
จํานวน 38 คน คิดเป(นร�อยละ 5.15 ศึกษาต-อจํานวน 699 คน คิดเป(นร�อยละ 94.84 ของจํานวนที่ติดตามได� 
ดังน้ัน การติดตามผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1 
ป9 ติดตามได� จํานวน 737 คน คิดเป(นร�อยละ 86.40 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู�รับ 
บริการที่มีต'อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต-อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาใน 3 
ด�าน คือด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค& ด�านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด�านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนด
กลุ-มตัวอย-างจากกลุ-มสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือกลุ-มสถานศึกษา หรือกลุ-มผู�รับบริการรวมไม-น�อยกว-าร�อยละ 
30 ของจํานวนสถานประกอบการ หน-วยงาน สถานศึกษา ผู�รับบริการ มีการสร�างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดย
ใช�มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข�อมูลที่เหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุมคุณภาพของ
ผู�สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด�าน มีการเก็บข�อมูลจากกลุ-มตัวอย-างและนําข�อมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกต�อง 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ-มตัวอย-าง สร�างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข�อมูล เก็บข�อมูลจากกลุ-มตัวอย-าง นําข�อมูลมาวิเคราะห&โดยส-งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ จํานวน 55 
แห-ง และสถานประกอบการให�ความร-วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
จํานวน 13 ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 11 ฉบับ  
                         2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป คิดเป(นร�อยละ 
84.62 เมื่อเทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ-มตัวอย-าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู�รับบริการ
ที่มีต-อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา 2554 ในภาพร-วมท้ัง 3 ด�าน มีค-าเฉล่ีย 3.91 ระดับ ความ 
พึงพอใจอยู-ในระดับดี และได�รับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 13 ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 11 ฉบับ  
คิดเป(นร�อยละ 84.62 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งช้ี เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.1 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม 2.00 ข้ึนไป  

- ดีมาก 80 ข้ึนไป  
- ดี 70 – 79.99  
- พอใช� 60 – 69.99 
- ต�องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 50 

ร�อยละ 89.68 
 

5 
(ดีมาก) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน-วยงาน 
ชุมชน ท่ีมีต-อคุณภาพของ
ผู�เรียน  

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ร�อยละ 93.75 

5 
(ดีมาก) 

1.3 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ-าน
เกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช� 60 – 69.99 
- ต�องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 50 

ร�อยละ 98.69 5 
(ดีมาก) 

1.4 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด�าน 
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต-
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช� 45 – 54.99 
- ต�องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 35 

ร�อยละ 39.78 2 
(ต�องปรับปรุง) 

1.5 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V –NET) ต้ังแต-ค-า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปใน
กลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช� 45 – 54.99 
- ต�องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 35 

ร�อยละ 7.36 1 
(ต�องปรับปรุง

เร-งด-วน) 
 

1.6 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ-าน
เกณฑ&การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน-วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป  
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช� 60 – 69.99 
- ต�องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 50 

ไม-ต�องดําเนินการ 
( ตามประกาศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่  
19 เมษายน 2556 )  

 
 

- 
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ตัวบ'งช้ี เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข�า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช� 60 – 69.99 
- ต�องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 50 

ร�อยละ 57.18 2 
(ต�องปรับปรุง) 

1.8 ร�อยละของผู�สําเร็จ
การศึกษาที่ได�งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต-อภายใน 1 ป9 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช� 60 – 69.99 
- ต�องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน < 50 

ร�อยละ 86.40 5 
(ดีมาก) 

1.9 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน-วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือ
ผู�รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของ
ผู�สําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ร�อยละ 84.62  

5 
(ดีมาก) 

                                                          สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 3.75 

สรุปจุดเด'นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

จุดเด'น  ได�แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี  

 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.3  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ-งช้ีที่  1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชน ท่ีมีต-อคุณภาพของ ผู�เรียน 
         ตัวบ-งช้ีท่ี  1.1  ผู�เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
         ตัวบ-งช้ีท่ี  1.8  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต-อ     

ภายใน 1 ป9 
         ตัวบ-งช้ีท่ี  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

ผู�รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 

จุดที่ต�องพัฒนา  ได�แก-  ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 

         ตัวบ-งช้ีท่ี  1.5  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.4  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.7  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า 
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มาตรฐานที่  2  ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน�นผู�เรียนเป(นสําคัญด�วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค&และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบ'งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล�องกับ
ความต�องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน     

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดย
กําหนดรายวิชาใหม-หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเก่ียวกับเน้ือหาสาระโดยร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เก่ียวข�องให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนาหลักสูตร 12 สาขา 
วิชา/งาน จาก 12 สาขา 
  2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เก่ียวข�อง 12 สาขาวิชา/งาน 
  3.  สถานศึกษามีการทดลองใช�หลักสูตร 12 สาขาวิชา/งาน 
   4.  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 12 สาขาวิชา/งาน 
  5.  สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วตามข�อ 1 – 4 
ไม-เกิน 3 ป9 ไปใช� 12 สาขาวิชา/งาน จาก 12 สาขาวิชา/งาน คิดเป(นร�อยละ 100  ของจํานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข�อ  
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายท่ีมุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ท่ีมุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค&
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
  2.  สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร�อยละ 84.61 ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมด 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาระดับสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติครบ
ทุกรายวิชา จํานวน 88 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 104 คน คิดเป(นร�อยละ 84.61 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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 ตัวบ'งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให�ครูใช�ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนและ ให�ครูทําบันทึกหลังการสอน ให�ครูนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต-ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร�อยละ 100 ของรายวิชาท่ีสอน 
 2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต-ละคนใช�ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ร�อยละ 100 ของรายวิชาท่ีสอน 
 3.  สถานศึกษาดําเนินการให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูแต-ละ
คนทําบันทึกหลังการสอน ร�อยละ 98.07 ของรายวิชาท่ีสอน 
 4.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต-ละคนนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก�ไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม-น�อยกว-าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน มีครู 57 คน ท่ีได�จัดทําวิจัย 
 5.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต-ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปFญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม-น�อยกว-าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน มีครู 35 คน ท่ีได�นําผลไปใช� 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได� 3 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช� 

  ตัวบ'งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนด และแจ�งหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู�ใช�วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให�ผู�เรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล และนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน ที่มุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนด และแจ�งหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  
 2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน ใช�วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู�ทุกรายวิชาท่ีสอน  
 3.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน ใช�วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  
 4.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครู ให�ผู�เรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาท่ีสอน ปฏิบัติได� ร�อยละ 57.83 
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 5.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครู นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนา
สมรรถนะผู�เรียน ที่มุ-งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ปฏิบัติได� ร�อยละ 50.16 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาพรวม
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได� 3 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช� 

  ตัวบ'งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝMกงาน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน-วยงาน และทําความร-วมมือในการ
ส-งผู�เรียนเข�าฝ[กงานตามหลักสูตร มีการนิเทศผู�เรียนก-อนการฝ[กงานพร�อมมีคู-มือการฝ[กงาน มีการนิเทศการฝ[กงาน
ของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน มีการวัดผลการฝ[กงานของผู�เรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน 
มีการสัมมนาการฝ[กงานของผู�เรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง 

 ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน-วยงาน และทําความร-วมมือในการ
ส-งผู�เรียนเข�าฝ[กงานตรงหรือสัมพันธ&กับสาขาวิชา  และ สาขางาน รวมจํานวน 371 แห-ง 
 2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียนก-อนการฝ[กงานพร�อมมีคู-มือการฝ[กงาน 
 3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝ[กงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน 
 4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝ[กงานของผู�เรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน 
 5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝ[กงานของผู�เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน-วยงานที่เก่ียวข�องเข�าร-วมการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข�อ มีผล
การประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 ในแต'ละตัวบ'งชี้ 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) –(2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

ร�อยละ 87.25 

5 
(ดีมาก) 
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ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

3 ข�อ 3 
(พอใช�) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

3 ข�อ 3 
(พอใช�) 

2.5 ระดับคุณภาพในการ
ฝ[กงาน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.20 

สรุปจุดเด'นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด'น  ได�แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 

 ตัวบ-งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

จุดที่ต�องพัฒนา ได�แก-  ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 

  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 3 ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช�สถานศึกษาเป(นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดการทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา มีระบบ
ฐานข�อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเส่ียง มีระบบดูแลผู�เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล�อมภูมิทัศน&อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดวัสดุครุภัณฑ& มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในเครือข-าย 
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 ตัวบ'งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ความตระหนัก   คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให�เป(นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ&การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารง
ตําแหน-ง และการพ�นจากตําแหน-งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร-วมกับ
สถานศึกษา โดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกให�ใช�แบบประเมิน มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5 
 ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ-มบุคคลท่ีมิได�ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได�เป(น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป(นผู�เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให�
ความเห็นชอบ ให�ทําหน�าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือ
กลุ-มบุคคลที่ทําหน�าท่ีประเมิน 2 ด�าน ดังกล-าว อาจเป(นบุคคลหรือกลุ-มเดียวกันก็ได� 
 ด�านท่ี 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค&เพื่อให�สถานศึกษารับทราบข�อมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานต-อไป ให�
ใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5  
 ด�านท่ี 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค&เพื่อให�คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยรับทราบข�อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน�าที่ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมาย  
ที่เก่ียวข�อง จํานวน 19 คน  
                           2. สถานศึกษาดําเนินการให�มีให�มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย-างน�อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ปฏิบัติได� 2 ครั้ง 
                           3. สถานศึกษาดําเนินการให�คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
                           4. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ 
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร-วมกับสถานศึกษาและมีผลประเมินค-าเฉล่ีย 
4.18 ระดับ ดี 
                           5. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 19 คน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ ผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉล่ีย 4.18 มีผลการประเมินอยู-ใน
ระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชม สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เก่ียวข�องทั้งภาครัฐ
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และภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป9ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และเสนอข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร�อมท้ังจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เก่ียวข�อง ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป9ที่สอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป9  
 4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข�อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 
 5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น การพิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ: 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค&ของการจัดต้ังสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ& ปรัชญา วิสัยทัศน& พันธกิจ ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดย
การมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ชุมชน และหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

 อัตลักษณ& หมายถึง คุณลักษณะของผู�เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน& พันธกิจ และวัตถุประสงค&ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา                     

 ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ&โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล�องกับอัตลักษณ&ของ
สถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ชุมชน และหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
 4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
 5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ     

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก  

 ตัวบ'งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน-วยงานต�นสังกัดโดยใช�
ภาวะผู�นําและการมีส-วนร-วมของผู�ที่เก่ียวข�องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหาร
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สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating 
scale) 1 – 5  

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน-วยงานต�นสังกัด 
 2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาอย-างน�อยภาค
เรียนละ 2 คร้ัง ปฏิบัติได� 4 ครั้ง  
 3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู�ปกครอง ผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย-างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได� 2ครั้ง  
 4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากร ทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�ปกครอง รวมทั้งผู�ที่มีส-วนเก่ียวข�องไปใช�ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.55 ระดับดีมาก  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีระบบข�อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพื่อปeองกัน
การสูญหายของข�อมูล โดยมีข�อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได�แก- ข�อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข�อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ข�อมูลตลาดแรงงาน ข�อมูลบุคลากร ข�อมูลงบประมาณและการเงิน ข�อมูลหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอน 
ข�อมูลครุภัณฑ& ข�อมูลอาคารสถานที่ และข�อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข�อมูลจะต�องครบถ�วน เช่ือมโยงอย-างเป(น
ระบบ มีการดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู�เรียนสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน& จาก
ฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน โดยใช�แบบประเมิน
มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5  

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีข�อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข�อมูลอ่ืนท่ีจําเป(นสําหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ�วนและเช่ือมโยงเป(นระบบ และมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพื่อปeองกันการสูญหายของ
ข�อมูล 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข�อมูลสารสนเทศอย-างต-อเน่ืองและเป(นปFจจุบัน 
 3. สถานศึกษาดําเนินการให� ครู บุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู�เรียนสามารถ
เข�าถึงและใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลสารสนเทศ 
 4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
 5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาค-าเฉล่ีย 4.03 อยู-ในระดับดี 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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 ตัวบ'งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการวิเคราะห&และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงที่สําคัญ
อย-างน�อย 5 ด�าน ได�แก- ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะวิวาท ด�านส่ิงเสพติด ด�านสังคม ด�านการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�เรียนและผู�ปกครอง และมีการดําเนินงาน 
โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย-างต-อเน่ือง และมีผลทําให�ความเส่ียงในด�านต-างๆ ลดลง 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการวิเคราะห&และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงที่สําคัญ
อย-างน�อย 5 ด�าน ได�แก- ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะวิวาท ด�านส่ิงเสพติด ด�านสังคม ด�านการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�เรียนและผู�ปกครอง 
 2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  
 3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงบริหารความเส่ียง 
 5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย-างน�อย 3 ด�าน  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 
5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู�เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู�เรียน มีการแต-งต้ังครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข-ายผู�ปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผู�เรียน ส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผู�เรียน มีระบบดูแลผู�เรียนกลุ-มเส่ียง
และส-งเสริมผู�เรียนปFญญาเลิศ 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียน 
 2. สถานศึกษามีการแต-งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให�ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย-างน�อย
สัปดาห&ละ 1 ครั้ง 
 3. สถานศึกษามีระบบเครือข-ายผู�ปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผู�เรียน 
 4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผู�เรียนซ่ึงมีผู�ขอ
จํานวน 67 คน ได�รับทุนจํานวน 67 คน คิดเป(นร�อยละ 100 ของจํานวนผู�เรียนท่ีร�องขอ 
 5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู�เรียนกลุ-มเส่ียงและส-งเสริมผู�เรียนปFญญาเลิศ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบ
ทั้ง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม และภูมิทัศน:ของสถานศึกษา 
และการใช�อาคารสถานที่ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ศูนย:วิทยบริการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช�แบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
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 ความพยายาม  1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและ 
ภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ โดยการมีส-วนร-วม
ของครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
 2.  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน&ของ
สถานศึกษาและการใช�อาคารสถานที่ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผู�เรียน 
 4.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ค-าเฉล่ีย 4.23 อยู-ในระดับ ดี 
 5.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม และภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและ
การใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข�อ 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ: ครุภัณฑ: และ คอมพิวเตอร: 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดการหา การใช�วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& 
สอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝdาย
ในสถานศึกษาและผู�เรียน โดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& อย-าง
ทันสมัยและเพียงพอต-อผู�เรียนในสาขาวิชา/งาน อย-างเหมาะสม และคอมพิวเตอร&ในห�องปฏิบัติการมีจํานวน 14 
ห�อง แต-ละห�องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร& จํานวน 40 เครื่อง ตามอัตราส-วนของผู�เรียนเป(น 1 คน : 1 เครื่อง 
 2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อการจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ& 
ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
 4.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจค-าเฉล่ีย 4.16 อยู-ในระดับดี 
 5.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับความเหมาะสมในการจัดให�มีวัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด�าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร�างสรรค& ส-งเสริมให�มี
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส-งเสริม สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย-อง 
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 คุณภาพชีวิต  หมายถึง การดํารงชีวิตอยู-ด�วยการมี สุขภาวะท่ีสมบูรณ& และมีความม่ันคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะ ท้ัง 4 ด�าน ได�แก- สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ& สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
จิตและวิญญาณ 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนทั้งหมด 103 คน 
ในสถานศึกษา ได�รับการฝ[กอบรมด�านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพทุกคน คิดเป(นร�อยละ 100  
 2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทาง การศึกษาจํานวนท้ังหมด 103 
คน ในสถานศึกษา ได�รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร�างสรรค&จากหน-วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา จํานวน 14 คน คิดเป(นร�อยละ 13.59  
 3. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งหมด 103 คน 
ในสถานศึกษาเข�าร-วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป(นวิทยากรให�กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ จํานวน 28 คน คิดเป(นร�อยละ 27.18  
 4. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งหมด 103 คน 
ในสถานศึกษา ได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จํานวน 42 คน คิดเป(นร�อยละ 40.78 
 5. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนท้ังหมด 103 คน 
ในสถานศึกษา ได�รับประกาศเกียรติคุณยกย-องด�านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน-วยงาน
หรือองค&กรภายนอก จํานวน 31 คน คิดเป(นร�อยละ 30.10  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติประเด็นการ
พิจารณา 4 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี 

 ตัวบ'งชี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล�องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําป9ของสถานศึกษา ในด�านวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส-งเสริมสนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการปลูกฝFงจิตสํานึกและ
เสริมสร�างความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
ร�อยละ 41 ของงบดําเนินการ 
 2. สถานศึกษามีรายได�หรือมีมูลค-าของผลผลิต ผลงานจากการใช�วัสดุฝ[กในการ
จัดการเรียนการสอน ร�อยละ 28.59 ของค-าวัสดุฝ[ก 
 3. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และส่ือสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ร�อยละ 2.03 ของงบดําเนินการ 
 4. สถานศึกษามีรายจ-ายในการส-งเสริม สนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย ร�อยละ 5.27 ของ
งบดําเนินการ 
 5. สถานศึกษามีรายจ-ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการปลูกฝFง
จิตสํานึกและเสริมสร�างความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก ร�อยละ 7.30 ของงบดําเนินการ 
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 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข'ายทั้งใน
ประเทศ และหรือต'างประเทศ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังใน
ประเทศและหรือต-างประเทศในด�านภูมิปFญญาท�องถ่ิน ผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดทําการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ 
 2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปFญญาท�องถ่ิน ผู�เช่ียวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศร-วมพัฒนาผู�เรียนทุกสาขา/งาน จํานวน 11 สาขา  คิดเป(นร�อยละ 
100 ของจํานวนสาขางานท่ีเปhดสอน 
 3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ ท่ีมี
ส-วนร-วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 371 แห-ง 
 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช-น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ&ครุภัณฑ& 
ฯลฯ เพื่อส-งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 45 รายการ 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังในประเทศและ หรือต-างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศ
และหรือต-างประเทศและหรือต-างประเทศ จากแหล-งต-างๆ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข�อ 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3 ในแต'ละตัวบ'งชี้ 

ตัวบ'งช้ี เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ& 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.6  ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเส่ียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ  (1) - (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1) 
 
 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 
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ตัวบ'งช้ี เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ  
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.8  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  
และภูมิทัศน&ของสถานศึกษา  
และการใช�อาคารสถานที่  
ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ    
ศูนย&วิทยบริการ   

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.9  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ&  
ครุภัณฑ&  และคอมพิวเตอร& 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.10  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

4 ข�อ 4 
(ดี) 

3.11  ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

3.12  ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังใน
ประเทศและหรือต-างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 4.91 
 
 



 55

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

จุดเด'น  ได�แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 
 ตัวบ-งช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศ 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน   

  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา  
และการใช�อาคารสถานที่  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  ศูนย&วิทยบริการ   

  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ&  ครุภัณฑ&  และคอมพิวเตอร& 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังใน

ประเทศและหรือต-างประเทศ  
      ตัวบ-งช้ีท่ี  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดที่ต�องพัฒนา   -ไม-มี- 

มาตรฐานที่  4  ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน  ชุมชน 

 ตัวบ'งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
โดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5  
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนที่เข�าร-วมโครงการ กิจกรรม ต้ังแต- 1 ครั้ง ข้ึนไปให�
นับเป(นจํานวนผู�เข�าร-วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
  2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ทุกสาขางานดําเนินงาน 4 โครงการ กิจกรรม ต-อป9 
  3.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา เข�าร-วม
โครงการ กิจกรรม จํานวน 103 คน จากทั้งหมด 103 คน คิดเป(นร�อยละ 100 
  4.  สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนในแต-ละสาขางาน  เข�าร-วมโครงการ กิจกรรม
จํานวน 2,750 คน จากท้ังหมด 3,002 คน คิดเป(นร�อยละ 91.60 
  5.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการและมีผลการประเมิน 
ค-าเฉล่ีย 4.39 ระดับดี 
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 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบท้ัง  5  ข�อ  มีผลการประเมินอยู-ในระดับ  ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

4.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5  ข�อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

จุดเด'น  คือ  ตัวบ-งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดที่ต�องพัฒนา  -ไม-มี- 

มาตรฐานที่  5  ด�านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ: งานสร�างสรรค: หรืองานวิจัย 
 ส-งเสริมให�ครู และผู�เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัยท่ีเป(นประโยชน&  
ตลอดจนมีการเผยแพร- 

 ตัวบ'งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ: งานสร�างสรรค:  หรือ
งานวิจัยของผู�เรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส-งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 จัดทํา
โครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ และจัดให�มีการประกวด แสดง
และเผยแพร-ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน&ในสถานศึกษา มีการส-งเสริมให�เข�าร-วมแสดง แข-งขันและ
ได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน&ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
 ความพยายาม  1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสุนน ให�ผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย 
 2. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทําโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ&เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 
คน : 1 ช้ิน โดยปวช.3  มีจํานวนผู�เรียนทั้งหมด  573  คน  จํานวนผลงาน  193  ผลงาน  คิดเป(นอัตราส-วน  2.97  
คน : 1  ช้ินงาน ดังน้ัน ปวช.3 มีผลงานตามเกณฑ& และปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ช้ิน  โดยปวส.2  มีจํานวนผู�เรียน
ทั้งหมด  268  คน  จํานวนผลงาน  112  ผลงาน  คิดเป(นอัตราส-วน  2.39  คน : 1  ช้ินงาน  ดังน้ัน  ปวส.2  มี
ผลงานไม-ตามเกณฑ& 

  3. สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นําโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค&      
หรืองานวิจัย  ร�อยละ 100 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช�ประโยชน&ในสถานศึกษา  
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  4. สถานศึกษาได�นําโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย ร�อยละ 
27.54  ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร-ต-อสาธารณชน  

  5. สถานศึกษาดําเนินการให�โครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย  
ร�อยละ 5.25  ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช�ประโยชน&หรือได�รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ&  งานสร�างสรรค&  หรืองานวิจัย
ของผู�เรียน  สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได�  4  ข�อ  มีผลการประเมินอยู-ในระดับ  ดี 

 ตัวบ'งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ:  งานสร�างสรรค:  หรือ
งานวิจัยของครู   

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส-งเสริมสนับสนุนให�ครูจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& 
หรืองานวิจัย และจัดให�มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร-ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน&ใน
สถานศึกษา มีการส-งเสริมให�เข�าร-วมแสดง แข-งขันและได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน&ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 
 งานวิจัยของครูต�องครอบคลุมกระบวนการต-อไปน้ี คือ มีเปeาประสงค& มีการระบุปFญหา มีวิธีการ
ดําเนินการ มีการเก็บและบันทึกข�อมูล และมีการวิเคราะห&และสรุปผลความรู�ที่ได�จากการดําเนินการ 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษาส-งเสริม สนับสนุนให�ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย 
  2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& 
หรืองานวิจัย ซ่ึงมีครูทั้งหมด 103 คน จัดทําผลงาน จํานวน 76  คน ไม-ได�จัดทําผลงาน จํานวน 27 คน 
 ไม-ผ-านเกณฑ&การประเมิน 
  3.  สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรือ
งานวิจัย ร�อยละ 100 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน&ในสถานศึกษา ผ-านเกณฑ&การประเมิน 
 4.  สถานศึกษา ได�นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย ร�อยละ 
29.80 ของจํานวนผลงานทั้งหมด 62 ผลงาน เผยแพร-ต-อสาธารณชน ไม-ผ-านเกณฑ&การประเมิน 
  5.  สถานศึกษาดําเนินการให�จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรือ
งานวิจัย  ร�อยละ 9.61  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  20  ผลงานที่นําไปใช�ประโยชน& หรือได�รับรางวัล ในระดับ 
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ผ-านเกณฑ&การประเมิน 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย
ของครู สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได�  3  ข�อ  มีผลการประเมินอยู-ในระดับ  พอใช� 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  
ส่ิงประดิษฐ&  งานสร�างสรรค&  
หรืองานวิจัยของผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

4  ข�อ 4 
(ดี) 

5.2  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ&  งานสร�างสรรค& 
หรืองานวิจัยของครู 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

3  ข�อ 3 
(พอใช�) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 3.5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

จุดเด'น  คือ  ตัวบ-งช้ีที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ&  งานสร�างสรรค&   
    หรืองานวิจัยของผู�เรียน    
จุดที่ต�องพัฒนา  คือ  ตัวบ-งช้ีที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ&  
  งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัยของครู 

มาตรฐานที่  6  ด�านการปลูกฝPงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย&  ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  อนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส-งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบ'งช้ีที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย:  
ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปQนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียน
ทุกคนเข�าร-วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย&  ส-งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มี
การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เพื่อ
นําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อ
ภาพลักษณ&ของสถานศึกษา โดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า  (Rating scale) 1 – 5  
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให�
นับเป(นจํานวนผู�เข�าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
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 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จํานวน 7 โครงการ กิจกรรม  
  2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
  3.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
  5.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และ
มีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.65 อยู-ในระดับดีมาก    

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ:ส่ิงแวดล�อม 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผู�เรียน
ทุกคนเข�าร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของ
สถานศึกษาโดยใช�แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า  (Rating scale) 1 – 5 
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให�
นับเป(นจํานวนผู�เข�าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ&
ส่ิงแวดล�อม จํานวน 6 โครงการ กิจกรรม  
  2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร-วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม  
 3.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม  
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 4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อมโดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  
 5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม และมีผลการ
ประเมินค-าเฉล่ีย 4.85 อยู-ในระดับดีมาก  

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส'งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียน
ทุกคนเข�าร-วมโครงการ  กิจกรรม  ด�านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม  โดยครู  และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาโดยใช�แบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า  (Rating scale)  1 – 5 
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให�
นับเป(นจํานวนผู�เข�าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 7
โครงการ กิจกรรม  
  2.  สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร-วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬา
และนันทนาการ  
  3.  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ทุกคนเข�าร-วม
โครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ  
  4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด�านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  
  5.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา  ในการส-งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมิน 
โดยเฉล่ีย  4.55  อยู-ในระดับดีมาก  

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการส-งเสริม ด�านการกีฬาและนันทนาการ สามารถปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก-
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู�เรียน เพื่อนําไปใช�ประโยชน&  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และ
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ผู�เรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผู�เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช�แบบประเมินมาตรา
ส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5 
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให�
นับเป(นจํานวนผู�เข�าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม  1.  สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให�แก-ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา  และผู�เรียน 
  2.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู�เรียน 
  3.  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา  และผู�เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
  5.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.96 อยู-ใน
ระดับ ดีมาก 

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ครบท้ัง 5 ข�อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย&  ส-งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข  
และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5  ข�อ 5 
(ดีมาก) 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ&
ส่ิงแวดล�อม 
 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5  ข�อ 
 
 
 

 

5 
(ดีมาก) 
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ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.3  ระดับคุณภาพในการส-งเสริม
ด�านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5 ข�อ 5 
(ดีมาก) 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5  ข�อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

จุดเด'น  ได�แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย&  

ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข  
และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม    

  ตัวบ-งช้ีท่ี  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล�อม 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  6.3  ระดับคุณภาพในการส-งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ   
  ตัวบ-งช้ีท่ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ต�องพัฒนา  - ไม-มี -    

มาตรฐานที่  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2555  และนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบ'งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด�วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง  ว-าด�วย
ระบบ  หลักเกณฑ&  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ความพยายาม   1.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ-งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี 
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เก่ียวข�อง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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  2.  สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให�มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4.  สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป9ที่เป(นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  5.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย-างต-อเน่ืองจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในป9ปFจจุบันและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ผลสัมฤทธ์ิ  สถานศึกษาได�ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประเด็นการพิจารณา 
ตามลําดับข้ันตอนต้ังแต-  ข�อ 1 – 5  มีผลการประเมินอยู-ในระดับ  ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส-วนท่ี 1   
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ-งช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต-ละตัวบ-งช้ีโดยมีผล
การตัดสินของตัวบ-งช้ีได�ตามเกณฑ&สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

 ความพยายาม  จํานวนตัวบ-งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ&สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  จํานวน  
25  ตัวบ-งช้ี  ในระดับ 4  คะแนน  ดี  จํานวน  2  ตัวบ-งช้ี ในระดับ 3 คะแนน พอใช� จํานวน 3 ตัวบ-งช้ี ในระดับ  
2  คะแนน  ต�องปรับปรุง  จํานวน  2  ตัวบ-งช้ี และต�องปรับปรุงเร-งด-วน จํานวน 1 ตัวบ-งช้ี 

 ผลสัมฤทธ์ิ  สถานศึกษาได�ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2555  ซึ่งมีระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  จํานวน  25  ตัวบังช้ี  มีผลการประเมินอยู-ในระดับ  ดี    

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

5  ข�อ 5 
(ดีมาก) 

7.2  ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

จํานวนตัวบ-งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ&
สูงสุดในระดับ  5  คะแนน ดีมาก 
-  ดีมาก 30 – 34  ตัวบ-งช้ีและไม-มีตัวบ-งช้ี
ใดท่ีอยู-ในเกณฑ&ต�องปรับปรุงหรือต�อง
ปรับปรุงเร-งด-วน 
-  ดี  24 – 33  ตัวบ-งช้ี 
-  พอใช�  18 -  23  ตัวบ-งช้ี 
-  ต�องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ-งช้ี 
-  ต�องปรับปรุงเร-งด-วน  <  12  ตัวบ-งช้ี 

ดีมาก 25 ตัวบ-งช้ี 4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 4.5 
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สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

จุดเด'น  ได�แก- ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 
 ตัวบ-งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน    

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555    

จุดที่ต�องพัฒนา -ไม-มี- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที ่ 4   
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 



ตอนท่ี  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําป�การศึกษา  2555  ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร)ธานี  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ.งช้ี  สรุปได2ดังน้ี 

        4.1.1  มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการได,ในระดับดีมาก  มีจํานวน  25  ตัวบ&งชี้  เรียงลําดับดังน้ี 
มาตรฐานท่ี  1 
มาตรฐานท่ี  1 
 
มาตรฐานท่ี  1 
มาตรฐานท่ี  1 
 
มาตรฐานท่ี  1  
 
มาตรฐานท่ี  2 
 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3  
มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3  
มาตรฐานท่ี  3 
 
 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3  
มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  4 
 

ตัวบ.งช้ีที่  1.1 
ตัวบ.งช้ีที่  1.2  
 
ตัวบ.งช้ีที่  1.3 
ตัวบ.งช้ีที่  1.8   
 
ตัวบ.งช้ีที่  1.9  
 
ตัวบ.งช้ีที่  2.1    
 
ตัวบ.งช้ีที่  2.2   
ตัวบ.งช้ีที่  2.5   
ตัวบ.งช้ีที่  3.1   
 
ตัวบ.งช้ีที่  3.2    
ตัวบ.งช้ีที่  3.3   
ตัวบ.งช้ีที่  3.4 
ตัวบ.งช้ีที่  3.5   
 
ตัวบ.งช้ีที่  3.6   
ตัวบ.งช้ีที่  3.7 
ตัวบ.งช้ีที่  3.8  
 
 
ตัวบ.งช้ีที่  3.9  
ตัวบ.งช้ีที่  3.11  
ตัวบ.งช้ีที่  3.12  
 
ตัวบ.งช้ีที่  4.1   
 

ร2อยละของผู2เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน.วยงาน ชุมชนที่มีต.อ
คุณภาพของผู2เรียน 
ร2อยละของผู2เรียนท่ีผ.านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาที่ได2งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต.อภายใน ๑ ป� 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน.วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู2รับบริการที่มีต.อคุณภาพของผู2สําเร็จการศึกษา 
ระดับคุณภาพในการใช2และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล2องกับความต2องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2รายวิชา 
ระดับคุณภาพในการฝIกงาน 
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ) 
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู2นําของผู2บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข2อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู2เรียน 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล2อม และภูมิทัศน)ของ
สถานศึกษา และการใช2อาคารสถานท่ี ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ  
ศูนย)วิทยบริการ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร) 
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข.าย  
ท้ังในประเทศ  และหรือต.างประเทศ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานท่ี  6 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  7           

ตัวบ.งช้ีที่  6.1    
 
 
 
ตัวบ.งช้ีที่  6.2  
ตัวบ.งช้ีที่  6.3  
ตัวบ.งช้ีที่  6.4  
ตัวบ.งช้ีที่  7.1      

ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย)  ส.งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย)ทรงเปLนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านการอนุรักษ)ส่ิงแวดล2อม 
ระดับคุณภาพในการส.งเสริมด2านการกีฬาและนันทนาการ 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   

  4.1.2  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการได,ในระดับดี  มีจํานวน  3  ตัวบ&งชี้  เรียงลําดับดังน้ี 

มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ.งช้ีท่ี  3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  5  ตัวบ.งช้ีท่ี  5.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ) งานสร2างสรรค)  

หรืองานวิจัยของผู2เรียน 
มาตรฐานท่ี  7  ตัวบ.งช้ีท่ี  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2555 

 4.1.3  มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับพอใช,  มีจํานวน  3  ตัวบ&งชี้  เรียงลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งช้ีท่ี  2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ.งช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
มาตรฐานที่  5  ตัวบ.งช้ีท่ี  5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ)   

งานสร2างสรรค)  หรืองานวิจัยของครู 

 4.1.4 มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุง มีจํานวน  2 ตัวบ&งช้ี ได,แก& 

มาตรฐานท่ี 1    ตัวบ.งช้ีที่  1.4 ร2อยละของผู2เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด2านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต.ค.าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

 ตัวบ.งช้ีท่ี  1.7   ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข2า 

 4.1.5 มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุงเร&งด&วน มีจํานวน 1 ตัวบ&งชี้ ได,แก& 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ.งช้ีที่  1.5    ร2อยละของผู2เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด2านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต.ค.าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ.มวิชา
ภาษาอังกฤษ  

 4.1.6  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ไม&ประเมิน มีจํานวน 1 ตัวบ&งช้ี คือ 

 มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ.งช้ีที่  1.6     ร2อยละของผู2เรียนที่ผ.านเกณฑ)การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน.วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 
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4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
       เพื่อให2การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปLนไปอย.างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปXาหมายตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบของกลยุทธ) แผนงาน  
โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 

4.2.1   แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู.ความเปLนเลิศในวิชาการและวิชาชีพตามอัตลักษณ) “ทักษะเย่ียม” 
 2)  โครงการจัดหาแหล.งเงินทุนจากหน.วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา 
 3)  โครงการความร.วมมือของชุมชน ผู2ปกครองและผู2ท่ีเก่ียวข2องมีส.วนร.วมในการจัดการศึกษา 
 4)  โครงการพัฒนาข2อมูลสารสนเทศสู.การจัดการบริหารสถานศึกษา 
 5)  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย.างต.อเน่ือง 

4.2.2   แผนพัฒนาผู,เรียน 
 1)  โครงการจัดระบบการดูแลให2คําปรึกษาผู2เรียนอย.างต.อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

  2)  กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย.างเปLนรูปธรรมและต.อเน่ือง 
  3)  โครงการส.งเสริมให2ผู2เรียนมีความรักในอาชีพและเปLนสมาชิกที่ดีของสังคม 
  4)  โครงการจัดส่ือและอุปกรณ) ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพียงพอกับความต2องการของ

ผู2เรียน เน2นด2านภาษาต.างประเทศ อย.างต.อเน่ือง 
  5)  กิจกรรมเน2นด2านความคิดริเริ่ม สร2างสรรค) และสามารถนําไปประกอบอาชีพได2 
  6)  โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเปLนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู2ท่ีหลากหลายให2ผู2เรียนมี

คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข2าสู.ประชาคมอาเซียน 
  7)  โครงการส.งเสริมผู2เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ)  โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม

สาขาวิชา/งาน 
  8)  โครงการสร2างงาน สร2างรายได2ระหว.างเรียน สร2างผู2ประกอบการใหม. และส.งเสริมให2ผู2เรียน

ประกอบ อาชีพอิสระ 

4.2.3   แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1)  โครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให2สอดคล2องกับความต2องการของผู2เรียน  

สถานประกอบการและชุมชน  เพื่อเข2าสู.ประชาคมอาเซียน 
  2)  โครงการทําความร.วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล2อง

กับความต2องการของตลาดแรงงาน 
  3)  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเปLนสําคัญ และเน2นด2านการเรียนการสอน

ภาษาต.างประเทศ 
  4)  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร)ให2เหมาะสมและเพียงพอในแต.ละสาขาวิชา/งาน 
  5)  โครงการจัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝIกปฏิบัติงาน  ศูนย)วิทยบริการ  เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน

สถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล.งการเรียนรู2อ่ืน ๆ 
  6)  โครงการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล2อม และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต.อการเรียนรู2 

  7)  โครงการระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร.วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ
ปกติ  และทวิภาคีอย.างมีประสิทธิภาพ 
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 4.2.4   แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงการทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ8 นวัตกรรม  และงานวิจัย 
  1)  โครงการสร2างและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ)  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใช2ในการพัฒนา

ผู2เรียน ด2วยกระบวนการวิจัย 
  2)  โครงการจัดหางบประมาณในการสร2าง พัฒนา และเผยแพร.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ) งานวิจัย และ

โครงงานของผู2เรียนและครูผู2สอน 
  3)  โครงการประกวดการสร2างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ) งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช2ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 4.2.5   แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก&ชุมชนและสังคม 
  1)  โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต2องการของชุมชน  สังคม  องค)กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อการพัฒนาประเทศอย.างต.อเน่ือง 
  2)  โครงการจัดหางบประมาณ  เพื่อการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อย.างเปLนระบบ  และ

สอดคล2องกับแผนการบริการวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  3)  กิจกรรมผู2เรียนและผู2สอนบริการทางวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา 

4.2.6   แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล&งการเรียนรู, 
 1)  โครงการความร.วมมือด2านบุคลากรและครุภัณฑ)การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2)  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 3)  กิจกรรมเน2นให2ผู2สอนมีความคิดริเริ่มสร2างสรรค)ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 4)  โครงการส.งเสริมและพัฒนาเครือข.ายความร.วมมือกับสถานประกอบการ และหน.วยงานท่ี

เก่ียวข2อง 
 5)  โครงการจัดหาแหล.งทรัพยากรการเรียนรู2ให2เพียงพอท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 6)  โครงการส.งเสริมการประดิษฐ) คิดค2น ผลิตภัณฑ)ใหม. เพื่อเพิ่มรายได2 
 7)  กิจกรรมการควบคุมค.าใช2จ.ายและทรัพยากร ในการใช2งานให2เกิดประโยชน)สูงสุด 

4.2.7   แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1)   โครงการส.งเสริมบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา  การผลิตส่ือ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนและการวัดผลและประเมินผลท่ี
หลากหลาย               

 2)   ส.งเสริมให2บุคลากรได2ไปร.วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต.อ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู2มา
พัฒนาการเรียนการสอน 

 3)   โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน2าท่ีของบุคลากรอย.างต.อเน่ือง 
 4)   กิจกรรมส.งเสริมความสามัคคีในองค)กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
 5)   โครงการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิปKญญาท2องถ่ิน 
 6)   โครงการส.งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปLนตัวอย.างท่ีดีแก.ผู2เรียน 

        4.2.8  แผนพัฒนาการสร,างเครือข&ายความร&วมมือในการจัดการศึกษา 
              1)  โครงการเป]ดบ2านเป]ดใจ สร2างแนวทางความคิดใหม.ในความร.วมมือการจัดการศึกษา 
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              2) โครงการเครือข.ายความร.วมมือ สร2างความเข2มแข็งการจัดการศึกษา (นักเรียนนักศึกษา  ครู 
ชุมชน ผู2ปกครอง และสถานประกอบการ) 

              3)  โครงการลงนามความร.วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

   4.3   ความต,องการสนับสนุนจากหน&วยงานที่เก่ียวข,อง 
 4.3.1  เพิ่มอัตรากําลังครูให2พอเพียงกับจํานวนผู2เรียนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 4.3.2  ด2านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
     4.3.3  การช.วยเหลือจากชุมชน และหน.วยงานต2นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต2องการของ                      

ตลาดแรงงานและท2องถ่ิน 
 4.3.4  ด2านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
 4.3.5  การได2รับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอย.างต.อเน่ือง 
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