คํานํา
รายงานประเมิ นคุ ณภาพภายใน ประจํ าปการศึ กษา 2555 ฉบั บนี้ วิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษา
สุราษฎร'ธานีได+จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแก2หน2วยงานต+นสังกัด และหน2วยงานที่
เกี่ยวข+อง เพื่อทราบถึ งสภาพป5จจุ บันของสถานศึกษา เป6 นข+อมู ลในการพัฒ นาตนเอง สร+างความ
ตระหนัก และ ความพยายามของบุคลากรในการมีส2วนร2วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น2าพอใจ
ขององค'กร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได+ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใช+
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป6นมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว+
เป6 น กรอบแนวทางในการดํา เนิ น งานของสถานศึ กษา และวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ ร าษฎร' ธ านี
ได+พัฒนาเป6นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน
และเป6นกลไกสําคัญในการช2วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให+มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่
ต+องการ โดยมุ2งเน+นพัฒนาคุณภาพของผู+เรียน ทั้งด+านความรู+ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ
ต2าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค2านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบับนี้ถือได+ว2าเป6นเอกสารสําคัญที่จะนําไปใช+เป6นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป6นรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปAดเผยต2อ
สาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
มิถุนายน 2556
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
อัตลักษณ$ “ทักษะเยี่ยม”
ปรัชญา “ วิชาดี มีทักษะ ใฝ7ธรรมะ สามัคคี มีวินัย ”
วิสัยทัศน$ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุ'ง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลิตและพัฒนา
ผูเรียนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป/นศูนยกลางแหงการเรียนรูสูสากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูในสังคมอยางมี
ความสุข
4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป/นไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม
6. เป/นศูนยกลางการเรียนรูสูสากล
เป,าประสงค$ ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝFกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และ ดานการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป/นผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตร 3 ปJ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปJ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJที่ 3 (ม.3) หลักสูตรที่เป.ด
สอนไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานตัดเย็บเสื้อผา สาขางานออกแบบเสื้อผา สาขางานอาหารและโภชนาการ
และสาขางานคหกรรมการผลิต ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรมและสาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปK สาขางาน
ออกแบบ และสาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.ค
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เป.ดสอน ไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ และสาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟ.ค
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปJที่ 6 (ม.6) หลักสูตรที่เป.ด
สอน ไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินสรุปเป/นตารางดังตอไปนี้
มาตรฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จํานวนตัวบ'งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ตอง
ตอง
ดีมาก ดี พอใช ปรับ ปรับปรุง
ปรุง เร'งด'วน
5
2
1
3
11
1
4
1
25

1
1
1
3

2
1
3

2

1

ค'าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

8

3.75

ดี

5
12
1
2
4
2
34

4.20
4.91
5
3.50
5
4.5
4.40

ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี

รวม

หมายเหตุ
ตัวบงชี้ที่ 1.6
ไมประเมิน

4. จุดเด'น - จุดที่ตองพัฒนา
4.1 จุดเดน คือ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 25 ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน 3 ตัวบงชี้
ระดับพอใช จํานวน 3 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด จํานวน 31 ตัวบงชี้
4.2 จุดที่ ตองพั ฒนา คือ ตั วบงชี้ ที่มีผลการประเมิน ระดับตองปรับปรุง จํานวน 2 ตัวบงชี้ และระดั บตอง
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 1 ตัวบงชี้
4.3 ไมประเมิน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.6
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5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5.1 เพิ่มอัตรากําลังครูใหพอเพียงกับจํานวนผูเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
5.2 ดานวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น
5.3 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและทองถิ่น
5.4 ดานงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.5 การไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ งานการบริหารของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป6 รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาป6ที่ 4 ทําการสอนที่
โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในป=จจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป/นครูใหญ
มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม
หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เป.ดสอนตาม
หลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเป/น หลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป6 และเปลี่ยนชื่อเป/น โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อ
เป/น โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี จัดตั้งเป/น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเป/นวิทยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จนถึง
ป=จจุบัน
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง
456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631
ระบบเครือขาย Internet www.svc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของวิทยาลัย
ติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนว
ถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล
ทักษิณ ซึ่งตั้งอยูริมถนนฝ=]งตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม แนว
ถนนดานขางของวิทยาลัยเป/นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา
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แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร/ธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบนฝ=]งตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเนื้อที่มากเป/นอันดับ
6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ
300 และ 250 กิโลเมตร ตามลําดับ ฝ=]งทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกันประมาณ
156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2
ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป/นเกาะที่ใหญที่สุดใน
จังหวัด หางจากฝ=]งทะเล 20 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล3งท3องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอด
ยาวตามแนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกลาว กอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ รวม 14 ลุมน้ํา
ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก ลุมน้ําตาป6 พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เป/นตน แมน้ํา ลําคลองในจังหวัด
ทุกสายไหลลงสูอาวไทยดานทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สุราษฎรธานีสรุปไดดังนี้
1. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม
ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อําเภอวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเป/นที่ราบชายฝ=]งทะเล ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองและพุนพิน
3. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ และ
บานนาสาร
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4. ภูมิประเทศที่เป/นที่ราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม
บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา
5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะอางทอง
และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูระหวางสองฝ=]งมหาสมุทรจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเกิด
บริเวณทะเลอันดามันบางเป/นครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา
นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป/นแนวชวยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจาก ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป/นสวนใหญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและ
อาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผาน อาวไทยและ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลุมน้ําใหญนอยรวม 14 ลุมน้ํา แตละลุมน้ํามีแมน้ํา และรองหลายสายทุกสายลวน
ไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในสุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือขาย
แมน้ําเดินทางติดตอถึงกัน และติดตอกับเมืองชายฝ=]งแมน้ําที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่สําคัญของจังหวัด
สุราษฎรธานี คือ แมน้ําตาป6 แมน้ําพุมดวง ซึ่งเป/นเสนเลือดใหญของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี แมน้ําที่สําคัญของ
จังหวัดมี 2 สาย คือ
1. แมน้ําตาป6 เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผาน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา
อ.บานนาสาร อ.บานนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสูอาวไทยที่ อ.เมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร
ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,900 ลาน ลบ.ม.ตอป6
2. แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน อ.บานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม และ
อ.ทาฉาง บรรจบกับแมน้ําตาป6ที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 6,600 ลาน ลบ.ม.ตอป6
จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรจํานวน 1,001,396 คน ชาย 495,278 คน หญิง 506,124 คน (ขอมูล
10 ก.พ.2554) อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอพุนพิน
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางดานการเกษตรเป/นหลัก โดยใชพื้นที่ในการเกษตร
ประมาณรอยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางดานปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม และ
การทําเหมืองแร
การปกครอง
1. การปกครองทองที่ แบงการปกครองเป/น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมูบาน
2. โครงสรางบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนกลาง แบงเป/น
2.1 หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค มีทั้งหมด 34 หนวยงาน
2.2 หนวยงานราชการบริหารสวนกลางมี 125 หนวยงาน
2.3 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่น ๆ จํานวน 23 หนวยงาน
2.4 หนวยงานอิสระของรัฐ 2 หนวยงาน
3. การปกครองทองถิ่น มีหนวยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล
30 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 26 แหง องคการบริหารสวนตําบล 107
แหง
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ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ศาสนาพุทธ 311 วัด
2. ศาสนาอิสลาม 42 มัสยิด
3. ศาสนาคริสต โบสถคริสต 22 แหง
โบราณสถาน 14 แห3ง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
2. วัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
3. เจดียวัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย
4. เจดียวัดถ้ําสิงขร ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม
5. แหลงโบราณคดีวัดเวียง และเจดียวัดหลง ตําบลพุมเวียง อําเภอไชยา
6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา
8. เจดียวัดแกว อุโบสถวัดปาลิไลย วัดเขาน้ํารอน และแหลงโบราณคดี ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
9. พระพุทธรูปวัดถ้ําใหญเขาประสงค วัดถ้ําใหญเขาประสงค ตําบลวัง อําเภอทาชนะ
10. วัดเขาพระอานนท อุโบสถและเจดีย วัดเขาอานนท ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน
11. แหลงโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ
12. ถ้ําคูหา ตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ
13. วัดน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอพุนพิน
14. วัดควนทาแร ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม
ผลิตภัณฑ/เด3นของจังหวัด
หอยนางรม ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง ผลิตภัณฑจากกระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพราว เงาะโรงเรียน
ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว และอาหารทะเลแปรรูป
ประเพณี/การละเล3น
1. ประเพณีชักพระทอดผาปbาและแขงเรือยาว จัดในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 11)
2. ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
3. ประเพณีวันสงกรานต
4. วันสารทเดือนสิบ (รับสงตายาย)
5. การทําขวัญขาว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแมโพสพเทพแหงขาว)
6. การละเลน/มหรสพ เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปbา การละเลนสะบา ชกมวย ชนควาย
โครงสรางเศรษฐกิจ
โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี 5 อันดับแรก พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม
(GPP) ป6 2553ไดแก สาขาเกษตรกรรมสัดสวนรอยละ 36.52 สาขาอุตสาหกรรมสัดสวนรอยละ 14.98
สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดสวนรอยละ 9.78 สาขาการขายปลีกสัดสวนรอยละ 8.45 สาขา การขนสง
สัดสวนรอยละ 4.54

10
1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 88,137,142.15 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงงบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําป6การศึกษา 2555
รายการ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว

จํานวนเงิน
(บาท)
31,602,385.75
5,803,958.17
1,282,580.00
1,065,167.19

2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

6,227,215.28
1,173,996.87

3. คาเสื่อมราคา

16,085,298.89

4. งบเรียนฟรี 15 ป6 : คาจัดการเรียนการสอน (งบอดหนุนขั้นพื้นฐาน)
- คาจัดการเรียนการสอน
- คาหนังสือเรียน+อุปกรณ+เครื่องแบบ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

13,102,700.00
10,938,640.00

5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
- โครงการ Fix it Center
- สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
- โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการหารายไดระหวางเรียน

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น
ที่มา: งานวางแผนและงบประมาณ

574,000.00
170,000.00
60,000.00
78,200.00
88,137,142.15
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1.2 สภาพปAจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้
1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2555 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น

ปกติ + ทวิภาคี

รวม

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 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
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ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

สูกวาป. ตรี

ป.ตรี

ครู

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

5

5

-

-

1 4 5

-

-

-

-

5

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

6

6

-

-

-

6 2

-

4

-

4

2

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

7

5 1 1

-

7 1 1 5

-

3

2

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

6

4

-

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

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

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

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค

3

1

-

2

3 1

-

2

-

-

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

27

14 3 10 9 18 6

1 20 2 5 7

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

6

1

-

รวมทั้งหมด

-

-

2

-

หญิง

ผูอํานวยการและรองฯ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ชาย

จํานวน
(คน)

อัตราจาง

ตําแหนง
ผูบริหาร/ครู

พนักงานราชการ (ครู)

ป. โท

วุฒิ
การศึกษา

เพศ

ขาราชการ

สถานภาพ

5 1 5 2

4

-

-

-

1

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

ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ลูกจางชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ตนหรือ ต่ํากว3า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ฝKายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
ฝKายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝKายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษ
ฝKายแผนงานและความร3วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความรวมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
งานสงเสริมผลิตผลฯ
งานวิจัยพัฒนา
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

เพศ

ขาราชการ ก.พ.

สถานภาพ

3
1
2
1
5
13
1
1

1
1
-

1
7
-

2
1
1
1
4
6
1
1

2
7
-

3
1
2
1
3
6
1
1

1
8
-

2
-

1
1
2
1
-

3
1
1
1
3
1
1

1
1
2
1
1

-

-

1
1
2
1
1

-

1
1
2
1
1

-

-

1
-

1
1
2
1

1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1

1
-

1
1
1
1

-

-

1
-

1
1
1
1

1
1
1
5
1

-

-

1
1
1
5
1

-

1
1
1
5
1

-

-

5
-

1
1
1
1

47

2

8

37 10 37

9

2 12 24

จํานวน
(คน)

ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
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1.3 ระบบโครงสรางการบริหาร
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป/นไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา
รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
นางเนาวรัตน/ รัตนพันธ/

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝbายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุณี พงศยี่หลา

ฝbายแผนงานและความรวมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝbายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

ฝbายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวนีย ไกรนุกูล

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แยมศรี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
นางฤดี เพชรมณี

หัวหนางานบุคลากร
นางสาวเยาวพร สุขพรมา

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางนพรัตน สุวรรณรัตน

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานความรวมมือ
นางป.ยะพร เข็มขาว

หัวหนางานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายสามารถ เนียมมุนี

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบรอย

หัวหนางานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

หัวหนางานพัสดุ
นางชฎาภรณ เฟo]องฟุpง

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหนางานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายโชคชัย จุลภักดิ์

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน ผลผลา

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
นางชะอุม ป=ญญานันท

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แขงขัน
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางเบญจมาศ ชวยดํารงค

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค
นางชนัญญา สุวรรณวงศ

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แขงขัน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาวิจิตรศิลปn
นายธนาวุฒิ กลาเวช

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแกว

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางฤดี เพชรมณี

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ซึ่งเป/นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ
ในป6การศึกษา 2555 มีดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ไดรับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้
1.1 ไดรับเกียรติบัตรเป/นเจาภาพจัดการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อาชีวศึกษากับการ
เป.ดเสรีทางเศรษฐกิจภายใตประชาคมอาเซียน” ของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) ITD รวมกับสํานักความรวมมือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหวางวันที่
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี
1.2 ไดรับเกียรติบัตรไดเขารวมโครงการวัยรุน วัยใส หัวใจไรสาร ประจําป6 2555 เพื่อสราง
ภูมิคุมกันและปpองกันยาเสพติดของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555
1.3 ไดรับเกียรติบัตรเป/นสถานศึกษาที่ฝwกประสบการณ โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระหวางวันที่ 14 – 24 สิงหาคม 2555
1.4 ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการเวทีกลาง
งานสัปดาหของขวัญผลิตภัณฑอาชีวะ ประจําป6 2555 ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
1.5 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท การประกวด Lip sync Dancer ไทยลูกทุง
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคใต
ครั้งที่ 23 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 จังหวัดชุมพร
1.6 ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐาน เหรียญเงินระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ในการ
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22
ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1.7 ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะ Lip sync Dancer
ไทยลูกทุง ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1.8 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการรองเพลงไทยลูกทุง
ชาย การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
1.9 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะวาดภาพเหมือน (ระดับ
ปวช.) ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
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1.10 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set
ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
2. ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตร แก นางเนาวรัตน รัตนพันธ
เป/นวิทยากรพี่เลี้ยงการฝwกประสบการณ โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ระหวางวันที่ 14 – 24 สิงหาคม 2555
2.2 อาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต ไดคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา “ผูทํา
คุณประโยชน ดานการศึกษา” ประจําป6 2555 ไดแก นายสุทธิพัฒน อมรกุล และนางจิราวรรณ นวลรอด
2.3 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดประกาศเกียรติคุณครูผูสอนดีเดนฯ ประจําป6 พ.ศ 2555
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อสงเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติตน ใหมีศักยภาพสูงขึ้น เป/นแบบอยางที่ดีและเป/นที่ประจักษแกสังคม ไดแก
นางกรองกาญจน สรวงชู, นางชนัญญา สุวรรณวงค และนางสุมนัส คลายเพชร
2.4 นายสามารถ เนียมมุณี ไดรับรางวัล ครูวิทยาศาสตรดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป6 2555
จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รับโลเกียรติยศพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําป6 2555 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
2.5 โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง การพัฒนาผงปรุงรส
ตมสมจากใบหญาหวานผง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโลรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับประเทศ
ประจําป6 2555 ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมและแสดงนิทรรศการ
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นักเรียนผูจัดทําผลงาน ไดแก นายศิวกร ตลับนาค นางสาวลลิดา จารุปกรณ
ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ และ นางสาวยุพา วงศพระจันทร ปวช.2/1 การบัญชี ครูที่ปรึกษา
คือ นายสามารถ เนียมมุณี และนางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
2.6 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝ6มือแรงงาน มอบเกียรติบัตร แก นางสาววรรวิสา ชุมชวย
ปวช.3 เลขานุการ ไดผานการทดสอบมาตรฐานฝ6มือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใชคอมพิวเตอร
(ประมวลผลคํา) ระดับ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
2.7 นางกัญญพิดา สุขสง ไดรับการคัดเลือกผลงานวิจัย จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหเขารับ
รางวัลและนําเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาการเรียนรูวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงินดวยนวัตกรรมการ
เรียนรู : การใชสถานการณจริงของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการฝwกลงทุนใน
ตลาดหุนจําลอง” วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ การประชุมทางวิชาการ ประจําป6 2555 สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา กรุงเทพมหานคร
2.8 รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด “ประเภทสิ่งประดิษฐของใชภายในบานจากวัสดุเหลือใช ระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป6 2555 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ครูผูควบคุมการแขงขัน คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ นักเรียนนักศึกษาผู
ไดรับรางวัล ไดแก นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ ปวช.3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค นางสาวธัญวรัตน งามลํายอง ปวช.3
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ออกแบบ นายธีธัช เกรียงตระกูล ปวช.2 ออกแบบ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมเมืองคนดี
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
2.9 การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ไดรับรางวัลดังนี้
1). รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดรองเพลง เพื่อคัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ในเพลงพระราชนิพนธ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุง เพลงสากล ทั้งระดับ ปวช.และ
ปวส. ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช
- ประเภทเพลงลูกทุงชาย คือ นายกุศล ผคุณสินธุ ปวช.3 ออกแบบเสื้อผา
- ประเภทเพลงลูกทุงหญิง คือ นางสาวสุพรรษา พัฒนเจริญ ปวช.3 การโรงแรม
- ประเภทเพลงไทยสากลชาย คือ นายเจริญ สมจิตรชอบ ปวช.1 วิจิตรศิลปn
- ประเภทเพลงไทยสากลหญิง คือ นางสาวกนกวรรณ เพชรรอด ปวส.1การบัญชี
- ประเภทเพลงสากลชาย คือ นายพรนรินทร พุมอินทร ปวส.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
- ประเภทเพลงสากลหญิง คือ นางสาวจิรารัตน มัฏฐารักษ ปวส.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
2). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอาน(ภาษาไทย) ครูผูควบคุม คือ
นางจารุวรรณ อมรกุล นักเรียน คือ นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว ปวช.3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค
3). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ครูผูควบคุม ไดแก นางจารุวรรณ
อมรกุล และนางสาวจีราวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน ไดแก ประเภทขิม นายวิทยา มณีนอย ปวช.2 คอมพิวเตอร
ธุรกิจ และประเภทขลุยเพียงออ นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.2 การโรงแรม(ทวิ)
4). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพพิมพดีดไทย ครูผูควบคุม คือ
นางเอื้อมพร จันทรแกว นักเรียน คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
5). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพพิมพดีดอังกฤษ ครูผูควบคุม คือ
นางสาววรรณนิภา นิลวรรณ นักเรียน คือ นางสาวพรชิตา กฤษฎานุภาพ ปวช.2 เลขานุการ
2.10 การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาคใต ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
ไดรับรางวัลดังนี้
1). รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) การจัดดอกไมแนวคิดสรางสรรค
(ตกแตงสถานที่) ระดับ ปวส. ครูผูควบคุม คือ นางรังสิมา บุญมีชัย นักศึกษา ไดแก นางสาวจุไรรัตน
พัฒนภากรณ นางสาวเนตรนภา ปราศจาก และนางสาวสุนิสา อินทฤทษ ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ
2). รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) การประดิษฐดอกไมคลุมไตร (ทรงหลังประทุน)
ระดับ ปวช. ครูผูควบคุม ไดแก นางป.ยาภรณ กั้นเกตุและนางรังสิมา บุญมีชัย นักเรียน ไดแก นางสาว
กนกวรรณ ปานุวงษ นางสาวมัณฑนา พาแทงทอง นางสาวธารวิมล หอยทอง นางสาวภาวดี ชูเกื้อ และ
นายสุรเดช ปลองแกว ปวช.3 คหกรรมการผลิต
3). รางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบบรรจุภัณฑ ครูผูควบคุม คือ นางสาวพัชรีวรรณ
พัฒนทองสุข นักเรียน ไดแก นายวัญ~ู โพธิรักษ ปวช.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค นาวสาวธัญวรัตน งามลํายอง
ปวช.3 ออกแบบ และนางสาวสรัลรัตน สมมะลวน ปวช.2 ออกแบบ
4). รางวัลชนะเลิศ ประเภทวาดภาพประกอบเรื่อง ครูผูควบคุม คือ นายพรสฤษฎ วีแกว
นักเรียน คือ นางสาวดรัณรัตน แสงตะกร ปวช.2 วิจิตรศิลปn
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5). รางวัลชนะเลิศ การเขียนภาพจิตรกรรมไทย ประเภทประเพณี สาขางานวิจิตรศิลปn
ระดับ ปวช. ครูผูควบคุม คือ นายโชคชัย จุลภักดิ์ นักเรียน คือ นางสาวณัฐนรี กองกุล ปวช.2 วิจิตรศิลปn
6). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) การแขงขันทักษะ Thai Fusion Set ระดับ
ปวส. ครูผูควบคุม คือ นางสุนทรี แขงขัน นักศึกษา ไดแก นางสาวอนุสรา ปรารักษ และนางสาวมณเฑียร
กรัดกระยาง และนางสาวกนกวรรณ ยังชวย ปวส.2 โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
7). รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Lip sync Dancer ไทยลูกทุง ครูผูควบคุม
ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน ไดแก นางสาวเสารวดี สิทธิสาร และ
นายวัชรพงษ เจริญผล ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวช.3 การบัญชี นายอเนกพงศ
ทองศรี และนายมีสิน สอนประสม ปวช.3 ออกแบบตัดเย็บเสื้อผา นางสาวศศิกานต ชวยบํารุง และนายวิทยา
มณีนอย ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวฟารีดา สมจิตร ปวช.2 การขาย นางสาวชุติมา โชติกุญชรและ
นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.1 การโรงแรม นายทศพล โพธิ์เพชร และนางสาวพฤกษา โหศิริ ปวช.1 การขาย
8). รางวัลอันดับ 6 การแขงขันทักษะวิชาพิมพดีดไทย ครูผูควบคุม คือ นางสาว
วรรณนิภา นิลวรรณ นักเรียน คือ นางสาวพรชิตา กฤษฎานุภาพ ชั้น ปวช.2 เลขานุการ
9). รางวัลอันดับ 11 การแขงขันทักษะวิชาพิมพดีดอังกฤษ ครูผูควบคุม คือ นางเอื้อมพร
จันทรแกว นักเรียน คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.11 การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําป6การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2556 ณ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัลดังนี้
1). รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะ Lip Sync Dancer
ไทยลูกทุง ครูผูควบคุม ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล แยมศรี และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน
ไดแก นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวช.3 การบัญชี นายวัชรพงษ เจริญผล ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
นายเอนกพงศ ทองศรี และนายมีสิน สอนประสม ปวช.3 ออกแบบตัดเย็บเสื้อผา นางสาวฐิติวรดา แซดาน และ
นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.2 การบัญชี นางสาวฟารีดา สมจิตร ปวช.2 การขาย นายวิทยา มณีนอย ปวช.2
คอมพิวเตอรธุรกิจ นายกฤษดา อ่ํามีเชาว ปวช.1 คหกรรมการผลิต นางสาวชุติมา โชติกุญชร และนางสาว
อุมาพร ขุนพรหม ปวช.1 การโรงแรม นายทศพล โพธิ์เพชร และนางสาวพฤกษา โหศิริ ปวช.1 การขาย
2). รางวัลเหรียญทอง การจัดดอกไมแนวคิดสรางสรรค (ตกแตงสถานที่) ระดับ ปวส.
ครูผูควบคุม ไดแก นางธนภร ฤทธิเกษม และนางวรรณวิมล ฉวีบุญยศิลปn นักศึกษา ไดแก นางสาวจุไรรัตน
พัฒนภากรณ นางสาวเนตรนภา ปราศจาก และนางสาวสุนิสา อินทฤกษ ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ
3). รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการรองเพลงไทยลูกทุง
ชาย ครูผูควบคุม คือ นางนฤมล แยมศรี นักเรียน คือ นายกุศล ผคุณสินธ ปวช.3 ออกแบบเสื้อผา
4). รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการวาดภาพบุคคล(ระดับ
ปวช.) ครูผูควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กลาเวช นักเรียน คือ นางสาวณัฐกานต ยกยอง ปวช.3 ออกแบบ
5). รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set
ครูผูควบคุม คือ นางสุนทรี แขงขัน นักศึกษา ไดแก นางสาวอนุสรา ปรารักษ นางสาวมณเฑียร กรัดกระยาง
นางสาวกนกวรรณ ยังชวย ปวส.2 โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
2.12 รางวัลชมเชย การประกวด R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการเวทีกลาง งานสัปดาห
ของขวัญ ผลิตภัณฑอาชีวะ ประจําป6การศึกษา 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูผูควบคุม
ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย นักเรียน ไดแก นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวช.3
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การบัญชี นางสาวจันภัทรา รุงกิตติคุณ ปวช.2 การบัญชี นายวิทยา มณีนอย ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
นายวัชรพงษ เจริญผล และนางสาวเสารวดี สิทธิสาร ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวอุมาพร ขุนพรหม
และนางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.1 การโรงแรม นายเอนกพงศ ทองศรี ปวช.3 ออกแบบเสื้อผา และ
นายทศพล โพธิศรี ปวช.1 การขาย ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2.13 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะดานการบัญชี ครั้งที่ 5 การแขงขันทักษะในการ
บันทึกรายการดานการบัญชี มาตรฐานการบัญชี แมบทการบัญชี พรบ.การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา และนางณัฐกาญจน ผลผลา นักศึกษา คือ นางสาวสุชาวดี นุยเพชร ชั้น ปวส.2
การบัญชี วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีวิชัย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.14 รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคดีเดน และไดผานการอบรม
หลักสูตร “เตรียมความพรอมสูการเป/นผูประกอบการ” ตามโครงการ “อบรมเสริมสรางศักยภาพการเป/น
นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป/นผูประกอบการ” ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครูที่ปรึกษา คือ นางสาวสุพิชญา รักแดง นักศึกษา ไดแก นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ปวส.2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค นางสาวกมลชนก เพชรรักษ ปวส.2 การตลาด นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.1
การบัญชี นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวช.3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และนางสาวณัฏฐาภรณ ธีรพิสิฐ ปวช.3
ออกแบบ ระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2.15 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะดานการบัญชี ครั้งที่ 9 การแขงขันทักษะในการ
บันทึกรายการดานการบัญชี มาตรฐานการบัญชี แมบทการบัญชี พรบ.การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก นางสาว
นารีรัตน อูสกุลวัฒนา และนางวาสนา วิเชียร นักเรียน คือ นางสาวพิพัฒนพร สนธิเมือง ปวช.3 การบัญชี
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.16 ไดรับรางวัลชนะเลิศ และแชมปnระดับประเทศ การประกวดการจัดทําโครงการธุรกิจของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคใต โครงการ “กรุงไทยยุววาณิช”
ชีวิตที่เลือกไดใสใจตอสังคม ครูผูควบคุม ไดแก นางชนัญญา สุวรรณวงศ นางสาวสุพิชญา รักแดง และนางสาว
เครือวัลย วัฒนาทิพยธํารง นักเรียน ไดแก นางสาวมัลลิกา อาจหาญ ปวช. 1 การขาย นางสาวสุพรรณี เวชการ
และนางสาวหฤทชนัน เกียรติกุลพงศ ปวช.2 การบัญชี นายโสภณัส แซฝpา ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาว
ธัญวรัตน งามลํายอง ปวช.3 ออกแบบ นางสาวปลิตา ทองหวานและนางสาวชุติมา จีนะดิษฐ ปวช.3
คอมพิวเตอรกราฟ.ค ระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ณ สํานักงานใหญธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร
2.17 ไดรับรางวัลกลุมลูกเสือดีเดน กองลูกเสือหญิงดีเดน หมูลูกเสือหญิงดีเดน งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ครูผูควบคุม คือ นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง นักเรียน ไดแก นางสาว
เจนจิรา เมฆมณี ปวช.2 เลขานุการ นางสาวณัทฐิกา จันทรอุดม ปวช.1 การโรงแรม นางสาวเนตรชนก
นวลมุสิก ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาววสิษฐา ครุฑธามาศ ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวทรรศนีย
อําพล ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวสุภาณี หมื่นใจ ปวช.1 การบัญชี นางสาวอุษา สิทธิศักดิ์ ปวช.1
การบัญชี นางสาววาสนา แซลิ้ม ปวช.2 การบัญชี ระหวางวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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2.18 ผลงานดีเดนระดับสถานศึกษากลุมวิชาภาษาไทยไดจัดกิจกรรมวันสําคัญ ดังตอไปนี้
1). การแขงขันแตงกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู3 “กวีเอกของโลก” 26 มิถุนายน 2555
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวมณฐิฌา ดีแกว นางสาวมานิตา หมวกประดับ และนางสาวอนุสรา
คงศรีจันทร ปวช. 2เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเสาวณีย ผลเจริญ และนางสาวรัตนาภรณ
ดําประสงค ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกรรณิกา วงศเพ็ญ และนางสาวปาจิตา
จายอําพันธ ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลชมเชย นางสาวธิดารัตน สมบูรณ และนางสาวสุภาวดี มีนุสรณ ปวช. 2
เลขานุการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย ประกอบบุญ นางสาวกันตกนิษฐ แสงเดช และ
นางสาวรินรดา ศักดิ์ศรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุรพันธ
ซุยจินดา ปวส. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกัลยาณี โมลี และนางสาวอาริสา
ศิริพานิชย ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลชมเชย นางสาวเสาวลักษณ บัวทองกุล และนางสาว
นริศรา เจ•ะสมอ ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
2). การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห3งชาติ 29 กรกฎาคม 2555 ระดับ
ปวช. 1 รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 1 วิจิตศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว
ชฎาภรณ เกลี้ยงเกลา ปวช. 1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนิลทรณ นาเยี่ยม
ปวช. 1 วิจิตรศิลปn รางวัลชมเชย นางสาวสุธิดา โทนจินดา ปวช. 1 การขาย ระดับชั้น ปวช. 2 รางวัลชนะเลิศ
นางสาวทิพวรรณ เกิดกัน ปวช. 2 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวทิพวรรณ สุวพันธ ปวช. 2
เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวทัศนีย บุญอินทร ปวช. 2 ออกแบบ รางวัลชมเชย ไดแก นางสาว
จุฑามาศ ทับทอง ปวช. 2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และ นางสาวอภิญญา เจริญภักดี ปวช. 2 การบัญชี ระดับชั้น
ปวช. 3 รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิวลักษณ แกวยัง ปวช. 3 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายวรฉัตร
สวัสดิฤกษ ปวช. 3 วิจิตรศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธัญลักษณ ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และนางสาวกรภัทร สุศรี ปวช.
3 วิจิตรศิลปn ระดับชั้น ปวส. 1 รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาววรารัตน นิลราย ปวส. 1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว
วรรณฤดี ไทรสุวรรณ ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลชมเชย นางสาวโชติวรรณ พุทธศรี ปวส. 1
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ปวส. 2 รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรวรรณ คงเพชร ปวส. 2 การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกมลชนก บุญแทน ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 นางสาวพัชราวดี เพชรแกว ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ ระดับครูและเจาหนาที่ในสถานศึกษา รางวัล
ชนะเลิศ นางศิริพร พรศรี เจาหนาที่งานบุคลากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวป.]นมณี สุรทิน เจาหนาที่
พัสดุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ ครูพิเศษสอนวิชาการตลาด รางวัลชมเชย
นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด
3). การแขงขันแตงกลอนสด เนื่องในวันภาษาไทยแห3งชาติ 29 กรกฎาคม 2555 ระดับ
ปวช. รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวกาญจนาพร กินะศรี และนางสาวฐานิสสร ชัยโสรัตน ปวช. 2 เลขานุการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมณฐิฌา ดีแกว และนางสาวอนุสรา คงศรีจันทร ปวช 2 เลขานุการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทิมา บินตังสระหมัด และนางสาวระพีพรรณ ณ นคร ปวช.2 เลขานุการ
รางวัลชมเชย นางสาวอมรรัตน ชวยบํารุง และนางสาวภัสสร ภูเทียมลม ปวช. 2 เลขานุการ นางสาวนลินี สุดรัก
และนางสาวธิดารัตน ชูแสงศรี ปวช. 1 ธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย ประกอบบุญ
นางสาวรินรดา ศักดิ์ศรี และนางสาวกันตกนิษฐ แสงเดช ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณฤดี ไทรสุวรรณ และนางสาวอลิศษา พนาลี ปวส. 1 การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพการต แกวเรือง นางสาวกาญจนา จิระดา ปวส.1
อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวสุพรรษา อุงเภา นางสาวหนึ่งฤทัย เทพรส นางสาวอรทัย รอนนงค
และนางสาวนภาวรรณ มุงมาไพรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4). การแขงขันแตงกลอนสด 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 วงศเพ็ญ ปวช. 2 เลขานุการ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายเกียรติศักดิ์ สังขเพชร และนางสาวจันทนา งามยิ่ง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปทุมวดี ทองโอ และนางสาวศิริพร เยาวจุย ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุพรรษา อุมเภา และนางสาวหนึ่งฤทัย เทพรส ปวส. 1 การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม รางวัลชมเชย นางสาวศิริรัตน เปรมสูงเนิน นางสาวธัญญลักษณ ฉิมยินดี นางสาววรรณฤดี
ไทรสุวรรณ และนางสาวอลิศษา พนาลี ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5). การประกวดเรียงความ เนื่องในวันแม3แห3งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ระดับชั้น ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจรัสศรี ขนายนอย ปวช.2 ออกแบบเสื้อผา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจุฑามาศ
รักเมือง ปวช. 1 วิจิตรศิลปn รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจตสุภา ทิพยนา ปวช. 1 การขาย รางวัล
ชมเชย นางสาวอัญชิตา ประยูรศักดิ์ และนางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย ปวช. 1 ออกแบบ ระดับ ปวส. รางวัล
ชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายศักยะ จันทนานนท ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววันวิสาข สุขผล
ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวกรรณิการ ใหมขาว ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ และ
นางสาวโสรญา บุญล้ํา ปวส. 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6). การประกวดรองเพลง เนื่องในวันแม3แห3งชาติ 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 คอมพิวเตอรกราฟ.ค และ นายนนทวัฒน ทองนอย ปวช. 1 วิจิตรศิลปn ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา พัฒเจริญ ปวช. 3 การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกนกวรรณ
เพชรรอด ปวส. 1 การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอมรรัตน บุญฤทธิ์ ปวส. 2 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวปาริชาต สุขแกว ปวส. 1 การบัญชี และ นางสาวชนันฏา โรจนวรสาร
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
7). การประกวดแตงกลอนสด เนื่องในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิธร กวางซวน และนางสาวสุนิสา ชัยฤทธิ์ ปวช.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิตา จตุเทน และนางสาวศิรประภา รุงสอาด ปวช. 1 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร และนางสาววรรณิสา ทองชุม ปวช. 1 ออกแบบ รางวัลชมเชย
นางสาวณัฐธีรา เรืองศิลปn และนางสาวเกษกมล จันทรทอง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ นางสาวนันฐิกา
แสงสุวรรณ และนางสาวสุดารัตน บํารุงรัตน ปวช. 1 การโรงแรม ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิริวิภา
จิ๋วพัฒนกุล และนางสาวสุภาวรรณ แซผัวะ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมลฤดี
ศรีเหรา นางสาวชุพิตา เทพทุงหลวง และนางสาววรรณิภา มากรักษ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวนภาภรณ แสงไกร และนางสาวจันจิรา นวลเอียด ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย
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นางสาวสุพัชรตรา ทองเกลี้ยง และนางสาวกาญติมา โสภา ปวส. 2 การบัญชี นางสาวรัชฎาพร งามยิ่ง และ
นายพรหมเทพ ดวงเกิด ปวส.1 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวสุภาวรรณ กวั้งซวน และนางสาวณัฐสุรีย สังขสุวรรณ
ปวส. 2 การบัญชี
8). การประกวดเรียงความ เนื่องในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเกศิญาภรณ คอชุม ปวช. 1 การออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวผกามาศ เยาวเลิศ
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชตติญา เกิดอุบล ปวช. 1 การโรงแรม
รางวัลชมเชย นางสาวธนตรา แกวพิชัย และนางสาวสมฤทัย มีมูลทอง ปวช.1 การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทิมา จินดาคม ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว
สุชาวดี นุยเพชร ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุภาวรรณ กวั้งซวน ปวส. 2 การบัญชี
รางวัลชมเชย นางสาวกมลรัตน เกลา ปวส. 2 การบัญชี และนางสาวนิภารัตน ประพันธ ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ
9). การประกวดรองเพลง เนื่องในวันพ3อแห3งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ประเภทชาย รางวัล
ชนะเลิศ นายราชันย ชนะกิจ ปวส. 2คอมพิวเตอรกราฟ.ค ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา
พัฒนเจริญ ปวช. 3 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุปรียา พิณราช ปวช. 2 การโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอินทิรา จันทรเกิด ปวช. 1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวภานิพัตต
แกวพิชัย ปวช. 1 การบัญชี และนางสาวณัฐฐาพร พิมพลอย ปวช. 2 เลขานุการ
10). การแขงขันแตงกลอนสดเนื่องในวันครู โครงการ 16 มกราคม พรอมใจบูชา เทิด
พระคุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นายกองกมล จันทรเดิม และนายสาธิต ฤทธิอินทร และนายอภิวัจน
เชิงสมอ ปวช. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิษา นิลเวช และนางสาวอาทิตยา
เยี่ยมบุญยะ ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรนภา นิคมเพชร และนางสาว
พัชรพร แสงศักดิ์ ปวช. 1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวนันทนภัส ไชยรักษ และ นางสาวสุกัญญา กูรณา
ปวช. 1 การบัญชี นางสาวกรณกนก บุญหมี และนางสาวฐิตาพร รอดนาโพธิ์ ปวช. 1 ออกแบบ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักดิ์ พูนสวัสดิ์ และนางสาวณัฐกาญจน วงศนาคพันธ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญติมา โสภา และ นางสาวสุพัชรตรา ทองเกลี้ยง ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทิพวรรณ บุลัง และนางสาวลลิตา จตุเทน ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาว
กฤษณา แกวประชุม นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี นางสาว จุฑามาศ แสงดี และนางสาวธัญวรรณ
ศรีประเสริฐ ปวส.2 การบัญชี
11). การประกวดคําขวัญ เนื่องในวันครู โครงการ 16 มกราคม พรอมใจบูชา เทิดพระ
คุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิตยา เพ็ชรน้ํา ปวช. 1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอินธิรา เข็มกลัด ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทรรศณีย อําพล ปวช. 1
คอมพิวเตอรธุรกิจ รางวัลชมเชย นางสาวศัลยมน แกวพฤกษ ปวช. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 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 ประดิษฐคลาย ปวส. 1 เทคโนโลยี
สํานักงาน และนางสาวจันทรจิรา ทองปลอด ปวส. 2 การบัญชี
12). การประกวดขอเขียนความประทับใจที่ศิษยมีตอครู เนื่องในวันครู โครงการ 16
มกราคม 2555 พรอมใจบูชาเทิดพระคุณครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว ปวช. 3
คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรวีร ลาชโรจน ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรยุทธ จันทรสุข ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลชมเชย นางสาวกัญญาลักษณ
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ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการและนายณัฐวัตร ทัมทิบทอง ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟ.ค ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ปวส. 2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชฎาพร งามยิ่ง
ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนันทา จันทรก•ก ปวส. 2 การบัญชี รางวัลชมเชย
นางสาวจันทรตณา ศรีนาค และนางสาวศศิธร ศศิเดโช ปวส. 2 การบัญชี
2.19 การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (สวนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
ประจําป6 พ.ศ. 2555 มีผูสอบได ดังนี้
1). ธรรมศึกษาชั้นเอก มี 3 คน ไดแก นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี นางนฤมล แยมศรี ครู คศ.2 และนางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง ครูพิเศษสอน
2). ธรรมศึกษาชั้นโท มี 4 คน ไดแก นางป.ยะพร เข็มขาว ครู คศ.2 นางสาวสยุมพร
แซแต พนักงานราชการครู นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอน และนางสาวชยาพร สะบูมวง ปวส.2 อาหาร
และโภชนาการ
3). ธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน 97 คน ไดแก นางจิราวรรณ นวลรอด รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู คศ.3 นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา ครู คศ.3
นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร ครู คศ.3 นางกรองกาญจน สรวงชู ครู นางวราภรณ เยาวแสง ครู นางอรอนงค
แซลิ้ม พนักงานราชการครู นางสาวสาธินี ตออาวุธ ครูพิเศษสอน นางมนัสนันท จันทรสงแสง ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ครูพิเศษสอน และนางสาวมลทิพย เคายวนผึ้ง ครูพิเศษสอน และนักเรียนนักศึกษา
จํานวน 86 คน ดังนี้
ปวช.1 การบัญชี
1. นางสาวพณิดา ชุมเศียร
2. นางสาวอรวรรณ ชูชาติ
3. นางสาวอรพรรณ จันทรเล็ก
4. นางสาวเพชรา หนูมี
5. นางสาวพลอยไพลิน เพชรแกว 6. นางสาววรรณวิษา แสนเฉย
7. นางสาวภานิพัตต แกวพิชัย 8. นางสาวณัฐธิดา ทาเวียง
9. นางสาวจารุพักตร ราชนาวี
10.นางสาวกาญดา ชวยชู
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 สุโพธิ์
23.นางสาวโสภิตา ภิบาลแทน 24.นางสาวคัทลียา เย็นใจ
25.นางสาวศิขรินธาร ธรฤทธิ์ 26.นางสาวกรองกาญจน คงแทน 27.นางสาวกาญจนา อาศรมศิลปn
28.นางสาวสุนิสา คงรอด
29.นางสาวธมลวรรณ โพธิ์โพน 30.นางสาวสุวิรยา ชุมทอง
ปวช.1 การโรงแรม
31.นายภานุวัฒน พัฒนแปpน
32.นางสาววาราทิพย บางดี
33.นายเกียรติศักดิ์ คงทอง
34.นางสาวเยาวลักษณ มากมี 35.นางสาวอรันญาวรรณ เขียวกุง 36.นางสาวปรีณาพรรณ เผาดวงดี
37.นางสาวจันธิมา ศรีสุข
38.นางสาวสมฤทัย มีมูลทอง
39.นางสาวธนุตรา แกวพิชัย
40.นางสาวสิริญา สนธิยากุล 41.นางสาวศุภลักษณ กุลขํา
42.นางสาวนลินี จันทรแจม
43.นางสาววรรณวิสา นามวิชา 44.นางสาวสุชานันท สมตน
45.นางสาวพัชรี รักธรรม
46.นายเพชรวัตน ชวนไทย
47.นางสาวนิตยา เพ็ชรน้ํา
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 คลายศรี
61.นางสาวสุธาทิพย จันทรภักดี 62.นางสาวกฤษณา มณีรัตน
64.นางสาวธัญลักษณ ชัยทอง 65.นางสาวชาลินี ภักดีไทย
67.นายอัคนี โมทยจันทร
68.นางสาวหนึ่งธิดา พัฒนสิงห
70.นางสาวเบญจมาศ ชวยสําราญ
ปวช.1 คอมพิวเตอร/ธุรกิจ
71.นางสาวปาริสษา วิเชียร
72.นายยุทธนันท ทองยวน
74.นางสาวกิ่งแกว แกวกลอม 75.นางสาวณิชกุล ศักดิ์ศิริ
77.นางสาวสุภิญญา รักเมือง 78.นางสาวเจนจิรา คนเจน
80.นางสาววรกานต ไชยยุทธ
ปวช.1 ธุรกิจคาปลีก
81.นางสาววิไลพร พูลสวัสดิ์
82.นางสาวเปรมกมล แพงศรี
84.นางสาวบุญญาภรณ อินทรชิตร 85.นายพรหมศิริ คามบุตร

60.นางสาวสุธาสินี โคตรสา
63.นางสาวรัตนาภรณ แกวชู
66.นางสาวภัททิรา เผาจินดา
69.นางสาวศุภลักษณ มายสําโรง
73.นางสาววิกาวรรณ ทับทิมหิน
76.นางสาวเนตรชนก อินทรชัย
79.นางสาวณัฐริกา ศรีสุบรรณ
83.นางสาวอริสา แสงประทีป
86.นางสาวนลินี สุดรัก

1.5 ความสําเร็จตามเปOาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปpาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําป6การศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

เปOาหมายความสําเร็จ
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเป/น
ผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป/นที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. หลักสูตรและการจัดการเรียน
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
การสอนอาชีวศึกษา
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียน
เป/นสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใชสถานศึกษาเป/นฐาน มี
อาชีวศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะ
ผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหาร
ความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ
มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย

25
ดาน
4. การบริหารทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
6. การปลูกฝ=งจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเป/นพลเมืองไทย
และพลโลก

เปOาหมายความสําเร็จ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ชุมชน
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เป/นประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
ปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเป/นพลเมืองไทยและพลโลก ใน
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป/นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.6 ความสําเร็จตามเปOาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปpาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป6การศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้
ดาน
1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

เปOาหมายความสําเร็จ
มีความเสี่ยงไมเกินรอยละ 10 ในทุกดาน
และลดลงอยางนอย 3 ดาน

ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเป'าประสงคของสถานศึกษา
อัตลักษณ “ทักษะเยี่ยม”
ปรัชญา “ วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย ”
วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎร! ธานี มุ+ง จั ดการอาชี วศึ กษา โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิ บาล ผลิ ตและ
พัฒนาผู-เรียนให-มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป5นศูนย!กลางแห6ง
การเรียนรู-สู6สากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให-ผู-เรียนมีสมรรถนะด-านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล-องกับความต-องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับท-องถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาให-ผู-เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู6ในสังคม
อย6างมีความสุข
4. จัดการศึกษาให-ผู-เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จั ด การศึ ก ษาให- ผู- เ รี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป5 น ไทย อนุ รั ก ษ! วั ฒ นธรรมไทย และ
สิ่งแวดล-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-ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น! และพั น ธกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ให-มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และสอดคล-องกับความต-องการของชุมชน
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให-การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาดังนี้
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2.2.1. ผู-เรียนและผู-สําเร็จ
พัฒนาผู-เรียนและผู-สําเร็จการศึกษา
การศึกษาอาชีวศึกษา
ให-มีความรู-ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค!
สามารถเป5นผู-ประกอบการ จนเป5นที่
ยอมรับหรือศึกษาต6อในระดับที่สูงขึ้น

2.2.2. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

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

2.2.3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใชสถานศึกษาเป5นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทํา
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ!
ผู-บริหารมีภาวะผู-นํา มีระบบฐานข-อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู-เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล-อม
ภูมิทัศน!อาคารสถานที่ มีการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ติดตาม/หาข-อมูลผู-สําเร็จการศึกษาที่
ได-งานทําและศึกษาต6อ
2.วิเคราะห!ข-อมูลและศึกษาสภาพ
ปJญหา
3.ดําเนินการพัฒนาผู-เรียนตาม
เปFาหมาย
4.ยกระดับคุณภาพผู-เรียนโดยอิงผล
การประเมินระดับชาติ (V-Net และ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ)
1.จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
โดยร6วมกับสถานประกอบการและ
หน6วยงานที่เกี่ยวข-องสอดคล-องกับ
ความต-องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.จัดแผนการเรียนรู-ด-วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายมุ6งเน-นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค6านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค!และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.นําระบบ ICT มาใช-ในการเรียนการ
สอน
4.พัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียน
การสอนสู6การวิจัยในชั้นเรียน
5.ประเมินผลตามสภาพจริง
1.กําหนดการบริหารจัดการศึกษาที่
เน-นการมีส6วนร6วมของการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย
2.กําหนดให-บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผู-เรียน ชุมชน
สถานประกอบการทั้งหน6วยงานรัฐ
และเอกชนมีส6วนร6วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
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เป'าหมายความสําเร็จ
จัดการ วัสดุ ครุภัณฑ! มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข6าย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
3.กําหนดอัตลักษณ!โดยการมีส6วนร6วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
4.ประเมินผลการบริหารงานและภาวะ
ผู-นําของผู-บริหารสถานศึกษา
5.จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
6.จัดการบริหารความเสี่ยงไม6เกิน
ร-อยละ 10 ในทุกด-าน
7.ปรับปรุงสภาพแวดล-อมในบริเวณ
สถานศึกษาให-มีความร6มรื่น สะอาด
สวยงาม
8.ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการด-านกิจกรรม 5 ส.
9.จัดหาห-องเรียน ห-องปฏิบัติการใหสอดคล-องกับวิชาชีพ
10.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ! ครุภัณฑ!ใหเพียงพอต6อการจัดการเรียนการสอน
11.จัดให-มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคเพียงพอต6อกิจกรรมการ
เรียนการสอน
12.สนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได-พัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่องทั้ง
ด-านวิชาการหรือวิชาชีพ
13.สนับสนุนทุนวิจัยให-ครูในการ
พัฒนางานวิจัย
14.สนับสนุน ส6งเสริมการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
15.จัดระบบสวัสดิการให-แก6ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
16.เผยแพร6 ยกย6อง เชิดชูเกียรติคุณ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาดีเด6น
17.จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร
อย6างเหมาะสม
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2.2.4. การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ

2.2.5.นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ! งาน
สร-างสรรค! หรืองานวิจัย

2.2.6. การปลูกฝJง
จิตสํานึกและเสริมสร-าง
ความเป5นพลเมืองไทย
และพลโลก

เป'าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
18.มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข6ายทั้งในประเทศ
และหรือต6างประเทศ
19.มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
1.จัดให-ครูและบุคลากรทุกฝายใน
สอดคล-องกับความต-องการของ
สถานศึกษามีส6วนร6วมในการวางแผน
ท-องถิ่น ชุมชน
บริการ วิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม
ตามความต-องการของชุมชน สังคม
องค!กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
สอดคล-องกับสาขาอาชีพ
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ อย6างเป5นระบบ
และสอดคล-องกับแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่กําหนด
ส6งเสริมให-ครู และผู-เรียนจัดทํา
1.จัดสรรงบประมาณในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานสร-างสรรค! โครงการ สิ่งประดิษฐ! งานสร-างสรรค!
หรืองานวิจัยที่เป5นประโยชน! ตลอดจน หรืองานวิจัยเพิ่มขึ้น
มีการเผยแพร6
2.กระตุ-น สนับสนุนให-คิดค-นและส6ง
เข-าแข6งขันในระดับชาติได-หลากหลาย
ชิ้นงาน
3.เผยแพร6ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ! งานสร-างสรรค! งานวิจัย
โครงการ โครงงานในระดับชาติ
จํานวนชิ้นเพิ่มขึ้น
ปลูกฝJงจิตสํานึกและเสริมสร-าง
1.จัดกิจกรรมในการปลูกฝJงจิตสํานึก
ความเป5นพลเมืองไทยและพลโลก
ด-านการรักชาติ เทิดทูน
ในด-านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย! ส6งเสริมการปกครอง
พระมหากษัตริย! ส6งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเป5นประมุข และ
พระมหากษัตริย!ทรงเป5นประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2.จัดกิจกรรมส6งเสริมการอนุรักษ!
อนุรักษ!สิ่งแวดล-อม ปรัชญาของ
สิ่งแวดล-อม
เศรษฐกิจพอเพียง และส6งเสริมกีฬา 3.จัดกิจกรรมส6งเสริมด-านการกีฬาและ
และนันทนาการ
นันทนาการ

30
ด.าน

2.2.7. การประกัน
คุณภาพการศึกษา

เป'าหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
4.จัดกิจกรรมการให-ความรู-และสร-าง
ความเข-าใจด-านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 1.จัดระบบและกลไกในการประกัน
สถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐาน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก6อให-เกิด
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนํา การพัฒนาสถานศึกษาอย6างต6อเนื่อง
ผลการประเมินมาใช-ในการปรับปรุง 2.พัฒนาการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.3 มาตรการป'องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให-การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปFาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรฐานการปFองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด.าน

มาตรการป'องกันและควบคุม

2.3.1 ความเสี่ยงด-านความ
ปลอดภัยของผู-เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
2.3.2 ความเสี่ยงด-านการทะเลาะ
วิวาท
2.3.3 ความเสี่ยงด-านสิ่งเสพติด
2.3.4 ความเสี่ยงด-านสังคม เช6น
การตั้งครรภ!ก6อนวัยอันควร
2.3.5 ความเสี่ยงด-านการพนัน
และการมั่วสุม

1. มาตรการด.านป'องกัน
1.1 จัดให-มีครูที่ปรึกษาประจําทุกชั้นเรียน
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาใน
ปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาสัปดาห!ละ 1 ครั้ง
หรือมากกว6า
1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู-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-เรียนทั้งหมด
1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป5นสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ

เป'าหมายความสําเร็จ
มีความเสี่ยงไม6เกิน
ร-อยละ 10 ในทุกด-าน
และลดลงอย6างน-อย
3 ด-าน
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มาตรการป'องกันและควบคุม
2. มาตรการด.านการพัฒนาผู.เรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนในรูปของ
กิจกรรมองค!การวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ
2.2 จัดอบรมให-ความรู- เกี่ยวกับ
ยาเสพติด การตั้งครรภ!ก6อนวัยอันควร
ค6ายคุณธรรมพัฒนาผู-เรียน กิจกรรมลูกเสือ
2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดการสอนวิชาเพศศึกษา
2.4 ประกาศยกย6องชมเชยนักเรียน
นักศึกษา ที่กระทําคุณงามความดี เพื่อเป5น
ตัวอย6างแก6ผู-อื่น
3. มาตรการด.านแก.ไขป6ญหา
3.1 งานปกครองเชิญผู-ปกครองมาเพื่อ
ร6วมมือกันหาทางแก-ไขปJญหาที่เกิดขึ้น
3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน
นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนที่มี
คุณลักษณะที่ไม6พึงประสงค!
3.4 ประสานกับหน6วยงานภายนอก
เพื่อร6วมพัฒนาผู-เรียน

เป'าหมายความสําเร็จ

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
ยิ่งขึ้น
3. สถานศึกษาควรหามาตรการดําเนินการให-ผู-เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ!ของผู-สําเร็จการศึกษา
และลดจํานวนการออกกลางคันของผู-เรียน

1. สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแต6งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา ลงวันที่
29 สิงหาคม 2554
2. แผนกวิชาจัดหาผู-ทรงคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชามาให-ความรู-แก6ผู-เรียนและครู
ครบทุกสาขาวิชา
3. ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
ผู-เรียน สอนเสริมและจัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อให-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู-เรียนสูงขึ้น
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4. สถานศึกษาควรให-ความสําคัญในการจัดสภาพ
ห-องเรียนห-องฝAกปฏิบัติการให-เอื้อต6อการเรียนรู-และปรับปรุง
ห-องสมุดให-เป5นที่ ที่ผู-เรียนสามารถใช-เป5นแหล6งเรียนรู-ด-วย
ตนเองและสืบค-นความรู-ต6าง ๆ ได- มีหนังสือที่ทันสมัย มี
วารสารที่เกี่ยวข-องกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรม
ต6างๆ เพื่อส6งเสริมให-นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ6าน
5. สถานศึกษาควรส6งเสริม และพัฒนาให-งานวิจัย
ของครูมีคุณภาพเพียงพอที่จะนํามาเผยแพร6ในการประชุม
วิชาการ ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติได6. สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพฐานข-อมูล
นวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ!ให-เป5นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการบันทึกการนําไปใช-ประโยชน!
การเผยแพร6การนําไปพัฒนาอย6างต6อเนื่อง
7. สถานศึกษาควรสนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให-ได-รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร-างสรรค!
จากหน6 วยงานทั้ งภายในและภายนอก อย6 างน- อ ยร- อ ยละ
5 ต6อป[ และนําไปใช-ให-เกิดประโยชน!อย6างสูงสุด ตลอดทั้ง
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทุนเวลา และทุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให-บรรลุตามวัตถุประสงค! หรือ
เปFาหมายที่ตั้งไว8. แผนกวิชาต6างๆ ทุกแผนกวิชาควรวางแผนและ
ดําเนินการให-บริการวิชาการและวิชาชีพต6อชุมชน เพื่อ
พัฒนาทักษะผู-เรียน
9. ควรเพิ่มครูด-านภาษาที่ใช-ในการสื่อสารเพื่อใหผู-เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได10. เพื่อให-ระบบการจัดเก็บข-อมูลมีความถูกต-อง
ครบถ-วน และเป5นปJจจุบัน สามารถนําไปใช-งานได-สะดวก
และรวดเร็ว ควรจัดทํา/พัฒนาการจัดเก็บข-อมูลเป5นระบบ
ฐานข-อมูลต6างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการจัดการศึกษาและใชระบบการเชื่อมโยงข-อมูลให-ทุกฝายสามารถนําไปใช-ประโยชน!
ได-

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

5. จัดงบประมาณสนับสนุน ส6งเสริม
ให-ทุนการวิจัยและจัดประกวดนวัตกรรม
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ!ของครู
6. จัดระบบสารสนเทศข-อมูลนวัตกรรม
โครงงานและสิ่งประดิษฐ!อย6างมีระบบและมี
ประสิทฺธิภาพอย6างต6อเนื่อง ตามวัตถุประสงค!
ในการใช-ระบบฐานข-อมูลของทุกฝาย
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/งานที่ทันสมัย
ตามวัตถุประสงค!ในการใช-ระบบฐานข-อมูล
ของทุกฝาย
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แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ

1.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต.นสังกัด (พ.ศ.2553)
1. สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย
ความร6วมมือกับสถานประกอบการให-ครบทุกสาขาวิชาที่เป_ด
สอน
2. สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูตลอดหลักสูตร เพื่อให-ผู-เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
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 ที่เน-นด-านคุณธรรม
จริยธรรมอย6างเป5นรูปธรรม เพื่อให-ผู-เรียนมีคุณธรรมอย6าง
ต6อเนื่อง และให-ผู-เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ!
การสําเร็จการศึกษา
2. ทําความร6วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตร ผู-สอนและผู-เรียนที่สอดคล-องกับความต-องการของ
ตลาดแรงงาน
3. จัดหางบประมาณที่ใช-ในการสร-างพัฒนาและ
เผยแพร6 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานวิจัยและโครงงาน
อย6างพอเพียงกับครู และผู-เรียนในแต6ละสาขาวิชา
4. จัดหา/ระดมทรัพยากรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาผู-เรียนในสาขาวิชาที่ขาดครูที่มี
คุณวุฒิด-านวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่ผู-เรียนมาก
5. จัดหา/ของบประมาณในการสนับสนุนเรื่องการ
จัดซื้อวัสดุฝAก อุปกรณ! สําหรับจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมเพียงพอต6อผู-เรียน

1. อบรมเข-าค6ายพุทธบุตรให-กับนักเรียน
นักศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาผู-เรียนอย6าง
ต6อเนื่อง
2. ดําเนินการเครือข6ายสถานประกอบ
การตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3. ลงนามความร6วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว6างสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ
4. ส6งเสริมให-ครูพัฒนาความรู-และ
ประสบการณ!ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข-อง เพื่อ
นํามาพัฒนาในสาขาที่ขาดแคลน
5. โครงการส6งเสริมการจัดทําสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงงาน และ
สิ่งประดิษฐ!คนรุ6นใหม6 ตามโครงการพัฒนา
ผู-เรียนด-วยกระบวนการวิจัย
6. มีแผนรองรับอัตราการเพิ่มของครู
แผนกวิชาต6าง ๆ เพื่อรองรับจํานวนผู-เรียนที่
เพิ่มมากขึ้น
7. โครงการพัฒนาคุณภาพผู-เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ป[ อย6างมีคุณภาพ

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค& สามารถเป(นผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป(นที่ยอมรับหรือศึกษาต-อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ'งชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาตองการใหจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออก
กลางคัน จําแนกตามชั้นป9 ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอย-างเป(นระบบและเป(น
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป9ใหมากที่สุดดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม-และประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคู-มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู-มือดังกล-าวไดประมวลสาระที่นักเรียน
นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑ&การวัดและการประเมินผลดังกล-าวดวย
3. ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
4. ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน
5. ครูประเมินผลตามสภาพจริง
6. มีโครงการสอนซ-อมเสริมในรายวิชาต-าง ๆ ที่พบว-านักเรียนนักศึกษามีปFญหาในดานการเรียน
7. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
8. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช-วงชั้นป9
10. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย-างใกลชิด โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุก
หองเรียน มีการพบปะนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห&และมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห&ละ 1 ครั้ง เพื่อใหครูที่ปรึกษา
ไดพบปะพูดคุยและใหความช-วยเหลือแก-นักเรียนนักศึกษาไดตามความเหมาะสม
11. ส-งเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีส-วนร-วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอย-างเป(นระบบ ส-งผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป9 จํานวน 2,692 คน จากผูเรียนทั้งหมด 3,002 คน คิดเป(นรอยละ 89.68 ของผูเรียน
ทั้งหมด มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก

36
ตัวบ'งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน ชุมชน ที่มีต'อคุณภาพของ
ผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต-อคุณภาพของผูเรียน 3 ดาน คือดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค& ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ-ม
ตัวอย-างจากสถานประกอบการ หน-วยงานควรไม-นอยกว-า 5 แห-ง และบุคคลในชุมชนควรไม-นอยกว-า 5 คน มีการ
สรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บ
ขอมูลที่เหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุ-มตัวอย-าง
และนําขอมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกตอง
ความพยายาม ผูเรียนที่ฝ[กงานในสถานประกอบการจะตองนําความรูความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานไปใชในการปฏิบัติจริง ตลอดจนตองมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค& ซึ่งในการฝ[กงานจะมีการ
วัดผลร-วมกันระหว-างสถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาฝ[กงานกับสถานศึกษา สถานศึกษาไดเตรียมความพรอม
ในการฝ[กงานในสถานประกอบการ โดยดําเนินการดังนี้
1. จัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนฝ[กงานภายในสถานศึกษาเป(นเวลา 10 สัปดาห&
2. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาทุกคนก-อนออกฝ[กประสบการณ&วิชาชีพในสถานประกอบการ
3. มีการประเมิน นิเทศ กํากับ ติดตาม การฝ[กงานในสถานประกอบการ ทั้งจากครูฝ[กในสถาน
ประกอบการและ ครูนิเทศของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดส-งแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียน ใหกับสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชนที่มีต-อคุณภาพของผูเรียน
ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีค-าเฉลี่ย 4.29 ระดับความพึงพอใจระดับดี และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 16
ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 15 ฉบับ คิดเป(นรอยละ 93.75 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ'านเกณฑ:การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. มีการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมินและเกณฑ&การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต-ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. มีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต-ละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรในระดับ ปวช.3
จํานวน 571 คน ปวส.2 จํานวน 268 คน รวมทั้งหมด 839 คน
4. ผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 561 คน
คิดเป(นรอยละ 98.25 ระดับ ปวส.2 จํานวน 267 คน คิดเป(นรอยละ 99.63 รวมทั้งหมด 828 คน คิดเป(นรอยละ
98.69
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ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผูลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 98.69 มีผลการประเมิน
อยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต'ค'าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (องค&การมหาชน) (สทศ.)
ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET)
ปวช.3 จํานวน 560 คน ปวส.2 จํานวน 242 คน รวมจํานวนทั้งหมด 802 คน
2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปวช.3 จํานวน 257 คน คิดเป(นรอยละ 45.90 ปวส.2 จํานวน 62
คน คิดเป(นรอยละ 25.62 รวมทั้งหมด จํานวน 319 คน คิดเป(นรอยละ 39.78
ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 39.78 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ตองปรับปรุง
ตัวบ'งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต'คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ ( องค&การมหาชน) ( สทศ. ) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ร-วม
ลงทะเบียนเขาทดสอบจําแนกระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET)
ปวช.3 จํานวน 560 คน ปวส.2 จํานวน 242 คน รวมจํานวนทั้งหมด 802 คน
2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ปวช.3 จํานวน 45 คน คิดเป(นรอยละ
8.04 ปวส.2 จํานวน 14 คน คิดเป(นรอยละ 5.79 รวมทั้งหมด จํานวน 59 คน คิดเป(นรอยละ 7.36
ผลสัมฤทธิ ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET ) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 7.36 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ตองปรับปรุงเร'งด'วน
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ตั ว บ' ง ชี้ ที่ 1.6 รอยละของผู เรี ย นที่ ผ'านเกณฑ: การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ
วิชาชีพ หรือหน'วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ-านเกณฑ&การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน-วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบรอยละกับ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม ผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นเรียน มีการเรียนรู ฝ[กทักษะทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ
พื้นฐาน และผ-านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ โดยไดเกรดไม-ต่ํากว-า 2.00 ของแต-ละหมวดวิชาชีพ
ตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ เนื่องดวยในป9การศึกษา 2555 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมิไดจัดใหมีการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษายังมิไดใหการรับรองหน-วยงานอื่นใดทํา
หนาที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ดังนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 จึงมีมติใหสถานศึกษาและหน-วยงานตนสังกัดประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ในป9การศึกษา 2555 สําหรับมาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพียง 8 ตัว
บ-งชี้ โดยยกเวนการประเมินตัวบ-งชี้ที่ 1.6 (ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ-งชี้ที่ 1.6 ของมาตรฐานที่ 1 ในป9การศึกษา 2555 ลงวันที่
19 เมษายน 2556)
ตัวบ'งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ&การสําเร็จ
การศึกษาเทียบรอยละกับจํานวนผูแรกเขาของรุ-นนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา
ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะห&หลักสูตร
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดแผนการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่สุด มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในแต-ละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัย
ในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของแต-ละ
สาขาวิชาโดยภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน 1,385 คน ผ-านเกณฑ& จํานวน 792 คน คิดเป(นรอยละ 57.18 มีผลการ
ประเมินอยู-ในระดับ ตองปรับปรุง
ตัวบ'งชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต'อ
ภายใน 1 ปI
ความตระหนัก เมื่อนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแต-ละป9การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1 ป9 แยกขอมูลแต-ตามประเภทวิชา และ
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สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปขอมูลให แผนกวิชา โดยคิดเป(นรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อ
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สู-การปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ-งใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ในกิจกรรม
ส-งเสริมผูประกอบการรายย-อย
ส-งเสริมอาชีพอิสระ และการฝ[กประสบการณ&วิชาเรียนในสถาน
ประกอบการ
3. จัดโครงการส-งเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหว-างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม
4. ผู สอนพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนโดยมุ- ง ใหผู เรี ย นไดมี ก ารฝ[ ก ทั ก ษะ/ปฏิ บั ติ จ าก
ประสบการณ&จริง และไดรับการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน
ผลสัมฤทธิ์ ผูสําเร็จการศึกษาป9การศึกษา 2554 จํานวน 853 คน ติดตามได 737 คน ไดงานทํา
จํานวน 38 คน คิดเป(นรอยละ 5.15 ศึกษาต-อจํานวน 699 คน คิดเป(นรอยละ 94.84 ของจํานวนที่ติดตามได
ดังนั้น การติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1
ป9 ติดตามได จํานวน 737 คน คิดเป(นรอยละ 86.40 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับ
บริการที่มีต'อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3
ดาน คือดานคุณลักษณะที่พึงประสงค& ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนด
กลุ-มตัวอย-างจากกลุ-มสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือกลุ-มสถานศึกษา หรือกลุ-มผูรับบริการรวมไม-นอยกว-ารอยละ
30 ของจํานวนสถานประกอบการ หน-วยงาน สถานศึกษา ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดย
ใชมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุมคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุ-มตัวอย-างและนําขอมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกตอง
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ-มตัวอย-าง สรางเครื่องมือเพื่อ
เก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุ-มตัวอย-าง นําขอมูลมาวิเคราะห&โดยส-งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ จํานวน 55
แห-ง และสถานประกอบการใหความร-วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
จํานวน 13 ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 11 ฉบับ
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป คิดเป(นรอยละ
84.62 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ-มตัวอย-าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา 2554 ในภาพร-วมทั้ง 3 ดาน มีค-าเฉลี่ย 3.91 ระดับ ความ
พึงพอใจอยู-ในระดับดี และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 13 ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 11 ฉบับ
คิดเป(นรอยละ 84.62 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
1.1 รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน-วยงาน
ชุมชน ที่มีต-อคุณภาพของ
ผูเรียน
1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ-าน
เกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.4 รอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V –NET) ตั้งแต-ค-า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 รอยละของผูเรียนที่ผ-าน
เกณฑ&การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน-วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

เกณฑ:การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
รอยละ 89.68

ผลการประเมิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
5
- ดี 70 – 79.99
(ดีมาก)
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
5
ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
รอยละ 93.75
(ดีมาก)
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
รอยละ 98.69
5
- ดี 70 – 79.99
(ดีมาก)
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
รอยละ 39.78
2
- ดี 55 – 64.99
(ตองปรับปรุง)
- พอใช 45 – 54.99
- ตองปรับปรุง 35 – 44.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 35
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
รอยละ 7.36
1
- ดี 55 – 64.99
(ตองปรับปรุง
- พอใช 45 – 54.99
เร-งด-วน)
- ตองปรับปรุง 35 – 44.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 35
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50

ไม-ตองดําเนินการ
( ตามประกาศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่
19 เมษายน 2556 )

-
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ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
รอยละ 57.18

1.7 รอยละของผูสําเร็จ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ - ดี 70 – 79.99
แรกเขา
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.8 รอยละของผูสําเร็จ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
รอยละ 86.40
การศึกษาที่ไดงานทํา หรือ
- ดี 70 – 79.99
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา - พอใช 60 – 69.99
ต-อภายใน 1 ป9
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.9 ระดับความพึงพอใจของ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ หน-วยงาน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
รอยละ 84.62
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีต-อคุณภาพของ - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
ผูสําเร็จการศึกษา
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
2
(ตองปรับปรุง)

5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)

3.75

สรุปจุดเด'นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่

1.3
1.2
1.1
1.8

รอยละของผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชน ที่มีต-อคุณภาพของ ผูเรียน
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต-อ
ภายใน 1 ป9
ตัวบ-งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ-งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ-งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเป(นสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค&และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ'งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดย
กําหนดรายวิชาใหม-หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 12 สาขา
วิชา/งาน จาก 12 สาขา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เกี่ยวของ 12 สาขาวิชา/งาน
3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 12 สาขาวิชา/งาน
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 12 สาขาวิชา/งาน
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1 – 4
ไม-เกิน 3 ป9 ไปใช 12 สาขาวิชา/งาน จาก 12 สาขาวิชา/งาน คิดเป(นรอยละ 100 ของจํานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค&
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 84.61 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาระดับสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติครบ
ทุกรายวิชา จํานวน 88 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 104 คน คิดเป(นรอยละ 84.61 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก

43
ตัวบ'งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ- งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนและ ใหครูทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปแกไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต-ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 100 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต-ละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแต-ละ
คนทําบันทึกหลังการสอน รอยละ 98.07 ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต-ละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม-นอยกว-าหนึ่งรายวิชาที่สอน มีครู 57 คน ที่ไดจัดทําวิจัย
5. สถานศึ กษาดํ า เนินการใหครู แต-ละคนนํา ผลจากการวิจัยไปแกไขปF ญหาหรื อ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม-นอยกว-าหนึ่งรายวิชาที่สอน มีครู 35 คน ที่ไดนําผลไปใช
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได 3 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช
ตัวบ'งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูใชวิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล และนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครู ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน ปฏิบัติได รอยละ 57.83
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5. สถานศึกษาดําเนินการใหครู นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ปฏิบัติได รอยละ 50.16
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาพรวม
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 3 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช
ตัวบ'งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝMกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน-วยงาน และทําความร-วมมือในการ
ส-งผูเรียนเขาฝ[กงานตามหลักสูตร มีการนิเทศผูเรียนก-อนการฝ[กงานพรอมมีคู-มือการฝ[กงาน มีการนิเทศการฝ[กงาน
ของผูเรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน มีการวัดผลการฝ[กงานของผูเรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน
มีการสัมมนาการฝ[กงานของผูเรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน-วยงาน และทําความร-วมมือในการ
ส-งผูเรียนเขาฝ[กงานตรงหรือสัมพันธ&กับสาขาวิชา และ สาขางาน รวมจํานวน 371 แห-ง
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก-อนการฝ[กงานพรอมมีคู-มือการฝ[กงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝ[กงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝ[กงานของผูเรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝ[กงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน-วยงานที่เกี่ยวของเขาร-วมการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผล
การประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

เกณฑ:การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) –(2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ปฏิบัติ (1) และ
มีผล (5)
รอยละ 87.25

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

2.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
สอนรายวิชา
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
2.5 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ฝ[กงาน
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
3 ขอ

ผลการประเมิน
3
(พอใช)

3 ขอ

3
(พอใช)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

4.20

สรุปจุดเด'นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ-งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน
ตัวบ-งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูรายวิชา
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ-งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเป(นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดการทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศน&อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดวัสดุครุภัณฑ& มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในเครือข-าย
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ตัวบ'งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเป(นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ&การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารง
ตําแหน-ง และการพนจากตําแหน-งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร-วมกับ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหใชแบบประเมิน มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ-มบุคคลที่มิไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิไดเป(น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป(นผูเสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ ใหทําหนาที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือ
กลุ-มบุคคลที่ทําหนาที่ประเมิน 2 ดาน ดังกล-าว อาจเป(นบุคคลหรือกลุ-มเดียวกันก็ได
ดานที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค&เพื่อใหสถานศึกษารับทราบขอมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานต-อไป ให
ใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ดานที่ 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค&เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยรับทราบขอมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จํานวน 19 คน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหมีใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย-างนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได 2 ครั้ง
3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร-วมกับสถานศึกษาและมีผลประเมินค-าเฉลี่ย
4.18 ระดับ ดี
5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 19 คน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ ผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินอยู-ใน
ระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชม สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
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และภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป9ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป9ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป9
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น การพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ:
ความตระหนัก สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค&ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ& ปรัชญา วิสัยทัศน& พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดย
การมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ชุมชน และหน-วยงานที่เกี่ยวของ
อัตลักษณ& หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน& พันธกิจ และวัตถุประสงค&ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ&โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ&ของ
สถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ชุมชน และหน-วยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน-วยงานตนสังกัดโดยใช
ภาวะผูนําและการมีส-วนร-วมของผูที่เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
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สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating
scale) 1 – 5
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน-วยงานตนสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาอย-างนอยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง ปฏิบัติได 4 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีส-วนเกี่ยวของกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย-างนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได 2ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากร ทุกฝdายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีส-วนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินค-าเฉลี่ย 4.55 ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปeองกัน
การสูญหายของขอมูล โดยมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก- ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอน
ขอมูลครุภัณฑ& ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยขอมูลจะตองครบถวน เชื่อมโยงอย-างเป(น
ระบบ มีการดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน& จาก
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชแบบประเมิน
มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีขอมูลอื่นที่จําเป(นสําหรับ
สถานศึกษาที่ครบถวนและเชื่อมโยงเป(นระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปeองกันการสูญหายของ
ขอมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอย-างต-อเนื่องและเป(นปFจจุบัน
3. สถานศึกษาดําเนินการให ครู บุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถ
เขาถึงและใชประโยชน&จากฐานขอมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาค-าเฉลี่ย 4.03 อยู-ในระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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ตัวบ'งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห&และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
อย-างนอย 5 ดาน ไดแก- ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง และมีการดําเนินงาน
โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย-างต-อเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงในดานต-างๆ ลดลง
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการวิเคราะห&และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
อย-างนอย 5 ดาน ไดแก- ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย-างนอย 3 ดาน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง
5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแต-งตั้งครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข-ายผูปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผูเรียน ส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียนกลุ-มเสี่ยง
และส-งเสริมผูเรียนปFญญาเลิศ
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2. สถานศึกษามีการแต-งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอย-างนอย
สัปดาห&ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข-ายผูปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผูเรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผูเรียนซึ่งมีผูขอ
จํานวน 67 คน ไดรับทุนจํานวน 67 คน คิดเป(นรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุ-มเสี่ยงและส-งเสริมผูเรียนปFญญาเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบ
ทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน:ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย:วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
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ความพยายาม 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ โดยการมีส-วนร-วม
ของครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อสภาพแวดลอมและภูมิทัศน&ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ค-าเฉลี่ย 4.23 อยู-ในระดับ ดี
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ: ครุภัณฑ: และ คอมพิวเตอร:
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดการหา การใชวัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร&
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝdาย
ในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& อย-าง
ทันสมัยและเพียงพอต-อผูเรียนในสาขาวิชา/งาน อย-างเหมาะสม และคอมพิวเตอร&ในหองปฏิบัติการมีจํานวน 14
หอง แต-ละหองมีเครื่องคอมพิวเตอร& จํานวน 40 เครื่อง ตามอัตราส-วนของผูเรียนเป(น 1 คน : 1 เครื่อง
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ&
ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจค-าเฉลี่ย 4.16 อยู-ในระดับดี
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค& ส-งเสริมใหมี
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส-งเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย-อง
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คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยู-ดวยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ& และมีความมั่นคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะ ทั้ง 4 ดาน ไดแก- สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ& สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
จิตและวิญญาณ
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนทั้งหมด 103 คน
ในสถานศึกษา ไดรับการฝ[กอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพทุกคน คิดเป(นรอยละ 100
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทาง การศึกษาจํานวนทั้งหมด 103
คน ในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค&จากหน-วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จํานวน 14 คน คิดเป(นรอยละ 13.59
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งหมด 103 คน
ในสถานศึกษาเขาร-วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป(นวิทยากรใหกับสถานศึกษาอื่น
หรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ จํานวน 28 คน คิดเป(นรอยละ 27.18
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งหมด 103 คน
ในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จํานวน 42 คน คิดเป(นรอยละ 40.78
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนทั้งหมด 103 คน
ในสถานศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณยกย-องดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน-วยงาน
หรือองค&กรภายนอก จํานวน 31 คน คิดเป(นรอยละ 30.10
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติประเด็นการ
พิจารณา 4 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี
ตัวบ'งชี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําป9ของสถานศึกษา ในดานวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส-งเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 41 ของงบดําเนินการ
2. สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลค-าของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝ[กในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 28.59 ของค-าวัสดุฝ[ก
3. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ รอยละ 2.03 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ-ายในการส-งเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย รอยละ 5.27 ของ
งบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ-ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝFง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก รอยละ 7.30 ของงบดําเนินการ

52
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข'ายทั้งใน
ประเทศ และหรือต'างประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งใน
ประเทศและหรือต-างประเทศในดานภูมิปFญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดทําการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปFญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศร-วมพัฒนาผูเรียนทุกสาขา/งาน จํานวน 11 สาขา คิดเป(นรอยละ
100 ของจํานวนสาขางานที่เปhดสอน
3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ ที่มี
ส-วนร-วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 371 แห-ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช-น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ&ครุภัณฑ&
ฯลฯ เพื่อส-งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 45 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและ หรือต-างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศ
และหรือต-างประเทศและหรือต-างประเทศ จากแหล-งต-างๆ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

เกณฑ:การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
แผนการบริหารจัดการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ (1) - (4)
สถานศึกษา
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา - ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
สถานศึกษาตามอัตลักษณ&
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
3.4 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
บริหารงานและภาวะผูนําของ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
ผูบริหารสถานศึกษา
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.5 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
สารสนเทศของสถานศึกษา
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.6 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
บริหารความเสี่ยง
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้
3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

3.8 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนย&วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ&
ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร&

เกณฑ:การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.10 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
ศึกษา
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.11 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
บริหารการเงินและงบประมาณ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
3.12 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งใน - พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
ประเทศและหรือต-างประเทศ - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

4 ขอ

4
(ดี)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

(ดีมาก)

4.91
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สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 3.1
ตัวบ-งชี้ที่ 3.2
ตัวบ-งชี้ที่ 3.3
ตัวบ-งชี้ที่ 3.4
ตัวบ-งชี้ที่ 3.5
ตัวบ-งชี้ที่ 3.6
ตัวบ-งชี้ที่ 3.7
ตัวบ-งชี้ที่ 3.8
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ&
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร&
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งใน
ประเทศและหรือต-างประเทศ
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มีมาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบ'งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงาน 4 โครงการ กิจกรรม ต-อป9
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา เขาร-วม
โครงการ กิจกรรม จํานวน 103 คน จากทั้งหมด 103 คน คิดเป(นรอยละ 100
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแต-ละสาขางาน เขาร-วมโครงการ กิจกรรม
จํานวน 2,750 คน จากทั้งหมด 3,002 คน คิดเป(นรอยละ 91.60
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมิน
ค-าเฉลี่ย 4.39 ระดับดี
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

เกณฑ:การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด'น คือ ตัวบ-งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มีมาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรืองานวิจัย
ส-งเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัยที่เป(นประโยชน&
ตลอดจนมีการเผยแพรตัวบ'งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส-งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดใหมีการประกวด แสดง
และเผยแพร-ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชน&ในสถานศึกษา มีการส-งเสริมใหเขาร-วมแสดง แข-งขันและ
ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชน&ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม 1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสุนน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ&เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3
คน : 1 ชิ้น โดยปวช.3 มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 573 คน จํานวนผลงาน 193 ผลงาน คิดเป(นอัตราส-วน 2.97
คน : 1 ชิ้นงาน ดังนั้น ปวช.3 มีผลงานตามเกณฑ& และปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ชิ้น โดยปวส.2 มีจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 268 คน จํานวนผลงาน 112 ผลงาน คิดเป(นอัตราส-วน 2.39 คน : 1 ชิ้นงาน ดังนั้น ปวส.2 มี
ผลงานไม-ตามเกณฑ&
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัย รอยละ 100 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชน&ในสถานศึกษา
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4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย รอยละ
27.54 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร-ต-อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
รอยละ 5.25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชน&หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
ของผูเรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 4 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี
ตัวบ'งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส-งเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร-ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชน&ใน
สถานศึกษา มีการส-งเสริมใหเขาร-วมแสดง แข-งขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชน&ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการต-อไปนี้ คือ มีเปeาประสงค& มีการระบุปFญหา มีวิธีการ
ดําเนินการ มีการเก็บและบันทึกขอมูล และมีการวิเคราะห&และสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ
ความพยายาม 1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัย ซึ่งมีครูทั้งหมด 103 คน จัดทําผลงาน จํานวน 76 คน ไม-ไดจัดทําผลงาน จํานวน 27 คน
ไม-ผ-านเกณฑ&การประเมิน
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรือ
งานวิจัย รอยละ 100 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชน&ในสถานศึกษา ผ-านเกณฑ&การประเมิน
4. สถานศึกษา ไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย รอยละ
29.80 ของจํานวนผลงานทั้งหมด 62 ผลงาน เผยแพร-ต-อสาธารณชน ไม-ผ-านเกณฑ&การประเมิน
5. สถานศึกษาดํ าเนินการใหจั ดทํา นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ& งานสรางสรรค& หรื อ
งานวิจัย รอยละ 9.61 ของจํานวนผลงานทั้งหมด 20 ผลงานที่นําไปใชประโยชน& หรือไดรับรางวัล ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ผ-านเกณฑ&การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
ของครู สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 3 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัยของผูเรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
5.2 ระดับคุณภาพในการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
บริหารจัดการนวัตกรรม
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& - พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
หรืองานวิจัยของครู
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน
4 ขอ

ผลการ
ประเมิน
4
(ดี)

3 ขอ

3
(พอใช)

3.5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด'น คือ ตัวบ-งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัยของผูเรียน
จุดที่ตองพัฒนา คือ ตัวบ-งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ&
งานสรางสรรค& หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝPงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ&สิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส-งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ'งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย:
ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปQนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มี
การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อ
นําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อ
ภาพลักษณ&ของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
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ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ นการใหผู เรี ย นทุ ก คนร- วมโครงการ กิ จกรรม การปลู ก ฝF ง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเขาร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึ งพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
มีผลการประเมินค-าเฉลี่ย 4.65 อยู-ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานการอนุรักษ:สิ่งแวดลอม
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&
สิ่งแวดลอม จํานวน 6 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเขาร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
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4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม และมีผลการ
ประเมินค-าเฉลี่ย 4.85 อยู-ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส'งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 7
โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการ
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ทุกคนเขาร-วม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครู และบุค ลากรทุ กฝdายในสถานศึกษาและผูเรี ยนเพื่อ นําผล ไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา ในการส-งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 4.55 อยู-ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการส-งเสริม ดานการกีฬาและนันทนาการ สามารถปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน& มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และ
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ผูเรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบประเมินมาตรา
ส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแก-ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินค-าเฉลี่ย 4.96 อยู-ใน
ระดับ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย& ส-งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&
สิ่งแวดลอม

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

6.3 ระดับคุณภาพในการส-งเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
พอเพียง
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)

5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย&
ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ-งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
ตัวบ-งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส-งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ-งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ตองพัฒนา - ไม-มี มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ'งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ว-าดวย
ระบบ หลักเกณฑ& และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ-งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป9ที่เป(นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึ กษาไดจั ดใหมีการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาอย-างต-อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในป9ปFจจุบันและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประเด็นการพิจารณา
ตามลําดับขั้นตอนตั้งแต- ขอ 1 – 5 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส-วนที่ 1
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ-งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต-ละตัวบ-งชี้โดยมีผล
การตัดสินของตัวบ-งชี้ไดตามเกณฑ&สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ความพยายาม จํานวนตัวบ-งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ&สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน
25 ตัวบ-งชี้ ในระดับ 4 คะแนน ดี จํานวน 2 ตัวบ-งชี้ ในระดับ 3 คะแนน พอใช จํานวน 3 ตัวบ-งชี้ ในระดับ
2 คะแนน ตองปรับปรุง จํานวน 2 ตัวบ-งชี้ และตองปรับปรุงเร-งด-วน จํานวน 1 ตัวบ-งชี้
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ซึ่งมีระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 25 ตัวบังชี้ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

7.1 ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
จํานวนตัวบ-งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ&
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30 – 34 ตัวบ-งชี้และไม-มีตัวบ-งชี้
ใดที่อยู-ในเกณฑ&ตองปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุงเร-งด-วน
- ดี 24 – 33 ตัวบ-งชี้
- พอใช 18 - 23 ตัวบ-งชี้
- ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ-งชี้
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 12 ตัวบ-งชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ดีมาก 25 ตัวบ-งชี้

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

4
(ดี)

4.5
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สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ-งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มี-

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร)ธานี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ.งชี้ สรุปได2ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการได,ในระดับดีมาก มีจํานวน 25 ตัวบ&งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.1 ร2อยละของผู2เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน.วยงาน ชุมชนที่มีต.อ
คุณภาพของผู2เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.3 ร2อยละของผู2เรียนที่ผ.านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.8 ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาที่ได2งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต.อภายใน ๑ ป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน.วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู2รับบริการที่มีต.อคุณภาพของผู2สําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ.งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช2และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล2องกับความต2องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ.งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ.งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝIกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ)
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู2นําของผู2บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข2อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู2เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล2อม และภูมิทัศน)ของ
สถานศึกษา และการใช2อาคารสถานที่ ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ
ศูนย)วิทยบริการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร)
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข.าย
ทั้งในประเทศ และหรือต.างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ.งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 6 ตัวบ.งชี้ที่ 6.1

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

6
6
6
7

ตัวบ.งชี้ที่
ตัวบ.งชี้ที่
ตัวบ.งชี้ที่
ตัวบ.งชี้ที่

6.2
6.3
6.4
7.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย) ส.งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย)ทรงเปLนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านการอนุรักษ)สิ่งแวดล2อม
ระดับคุณภาพในการส.งเสริมด2านการกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการปลูกฝKงจิตสํานึกด2านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

4.1.2 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการได,ในระดับดี มีจํานวน 3 ตัวบ&งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ.งชี้ที่ 3.10
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ.งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ.งชี้ที่ 7.2

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร2างสรรค)
หรืองานวิจัยของผู2เรียน
ระดั บ คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับพอใช, มีจํานวน 3 ตัวบ&งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ.งชี้ที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ.งชี้ที่ 2.4
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ.งชี้ที่ 5.2

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ)
งานสร2างสรรค) หรืองานวิจัยของครู
4.1.4 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุง มีจํานวน 2 ตัวบ&งชี้ ได,แก&

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.4
ตัวบ.งชี้ที่ 1.7

ร2อยละของผู2เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด2านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต.ค.าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข2า

4.1.5 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุงเร&งด&วน มีจํานวน 1 ตัวบ&งชี้ ได,แก&
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.5

ร2อยละของผู2เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด2านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต.ค.าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ.มวิชา
ภาษาอังกฤษ

4.1.6 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ไม&ประเมิน มีจํานวน 1 ตัวบ&งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ.งชี้ที่ 1.6 ร2อยละของผู2เรียนที่ผ.านเกณฑ)การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน.วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให2การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปLนไปอย.างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปXาหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบของกลยุทธ) แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู.ความเปLนเลิศในวิชาการและวิชาชีพตามอัตลักษณ) “ทักษะเยี่ยม”
2) โครงการจัดหาแหล.งเงินทุนจากหน.วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3) โครงการความร.วมมือของชุมชน ผู2ปกครองและผู2ที่เกี่ยวข2องมีส.วนร.วมในการจัดการศึกษา
4) โครงการพัฒนาข2อมูลสารสนเทศสู.การจัดการบริหารสถานศึกษา
5) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย.างต.อเนื่อง
4.2.2 แผนพัฒนาผู,เรียน
1) โครงการจัดระบบการดูแลให2คําปรึกษาผู2เรียนอย.างต.อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2) กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย.างเปLนรูปธรรมและต.อเนื่อง
3) โครงการส.งเสริมให2ผู2เรียนมีความรักในอาชีพและเปLนสมาชิกที่ดีของสังคม
4) โครงการจัดสื่อและอุปกรณ) ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอกับความต2องการของ
ผู2เรียน เน2นด2านภาษาต.างประเทศ อย.างต.อเนื่อง
5) กิจกรรมเน2นด2านความคิดริเริ่ม สร2างสรรค) และสามารถนําไปประกอบอาชีพได2
6) โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียนเปLนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู2ที่หลากหลายให2ผู2เรียนมี
คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข2าสู.ประชาคมอาเซียน
7) โครงการส.งเสริมผู2เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) 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) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปLนสําคัญ และเน2นด2านการเรียนการสอน
ภาษาต.างประเทศ
4) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร)ให2เหมาะสมและเพียงพอในแต.ละสาขาวิชา/งาน
5) โครงการจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝIกปฏิบัติงาน ศูนย)วิทยบริการ เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล.งการเรียนรู2อื่น ๆ
6) โครงการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล2อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต.อการเรียนรู2
7) โครงการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร.วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ
ปกติ และทวิภาคีอย.างมีประสิทธิภาพ
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4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงการทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ8 นวัตกรรม และงานวิจัย
1) โครงการสร2างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช2ในการพัฒนา
ผู2เรียน ด2วยกระบวนการวิจัย
2) โครงการจัดหางบประมาณในการสร2าง พัฒนา และเผยแพร.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานวิจัย และ
โครงงานของผู2เรียนและครูผู2สอน
3) โครงการประกวดการสร2างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช2ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก&ชุมชนและสังคม
1) โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต2องการของชุมชน สังคม องค)กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย.างต.อเนื่อง
2) โครงการจัดหางบประมาณ เพื่อการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อย.างเปLนระบบ และ
สอดคล2องกับแผนการบริการวิชาชีพทุกสาขาวิชา
3) กิจกรรมผู2เรียนและผู2สอนบริการทางวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล&งการเรียนรู,
1) โครงการความร.วมมือด2านบุคลากรและครุภัณฑ)การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3) กิจกรรมเน2นให2ผู2สอนมีความคิดริเริ่มสร2างสรรค)ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4) โครงการส.งเสริมและพัฒนาเครือข.ายความร.วมมือกับสถานประกอบการ และหน.วยงานที่
เกี่ยวข2อง
5) โครงการจัดหาแหล.งทรัพยากรการเรียนรู2ให2เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
6) โครงการส.งเสริมการประดิษฐ) คิดค2น ผลิตภัณฑ)ใหม. เพื่อเพิ่มรายได2
7) กิจกรรมการควบคุมค.าใช2จ.ายและทรัพยากร ในการใช2งานให2เกิดประโยชน)สูงสุด
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการส.งเสริมบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตสื่อ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนและการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย
2) ส.งเสริมให2บุคลากรได2ไปร.วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต.อ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู2มา
พัฒนาการเรียนการสอน
3) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน2าที่ของบุคลากรอย.างต.อเนื่อง
4) กิจกรรมส.งเสริมความสามัคคีในองค)กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
5) โครงการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิปKญญาท2องถิ่น
6) โครงการส.งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปLนตัวอย.างที่ดีแก.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&วยงานที่เกี่ยวข,อง
4.3.1 เพิ่มอัตรากําลังครูให2พอเพียงกับจํานวนผู2เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4.3.2 ด2านวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น
4.3.3 การช.วยเหลือจากชุมชน และหน.วยงานต2นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต2องการของ
ตลาดแรงงานและท2องถิ่น
4.3.4 ด2านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.3.5 การได2รับการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอย.างต.อเนื่อง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3
4.
5.
6.

ที่ปรึกษา
นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองผูอํานวยการ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการ
นางจิราวรรณ นวลรอด รองผูอํานวยการ
นางสาวสุณี พงศยี่หลา รองผูอํานวยการ
คณะผูจัดทํา
นางจารุวรรณ อมรกุล หัวหนางานประกันฯ
นางป/ยะพร เข็มขาว
คณะทํางาน
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ คณะทํางาน
นางสาวสุนิสา ไทรจําเนียร เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาวดี นุยเพชร เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นายสุชาติ ทิมทอง
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

